


ΑΝΔΡΕ ΑΣ Ο ΠΗΡΟΣ Ή ΤΥΦΛΟΣ 

ΤΥΤΤ. "ΕΣΤΙΑ,, 6416 

Οί άσχοληθέντες περί τον Άνδρέαν, ενα των μεγάλων εκκλησιαστικών 
ποιητών άκμάσαντα, κατά πάσαν πιθανότητα, κατά τον Η' αιώνα, όχι μόνον 
ουδέν θετικόν περί αυτού εΐπον, άλλ’ ουδέ τό έπίθετον αυτού όρθώς ήμΐν 
παρέδωκαν, έκ των σφαλμάτων τών άντιγραφέα)ν παραπλανηθέντες. Ούτως 
ό Οΐιπδίε κα'ι Παρανίκας1 άποκαλούσιν αυτόν Πυρόν ή Πυρρόν ή Πυρσόν, 

ό Γ. Παπαδόπουλος1 ωσαύτως Πυρρόν, ο Ρΐΐτα Πυρόν, και διακρίνει αυτόν 
του Άνδρέου Τυφλού3, καί άλλοι άλλως. Καί είναι μέν αληθές οτι πάσαι 
αΰται αί παραλλαγαί φέρονται εις τούς Κώδικας, ώς φαίνεται κατωτέρω έν 
τη αναγραφή τών ποιημάτων αυτού, αλλά βέβαιον είναι δτι ό ποιητής 
Άνδρέας ή το τυφλός, ώς καί προσωνυμείται εις πολλούς Κώδικας, καί επο¬ 

μένως ή αντίστοιχος καί ισοδύναμος τού τυφλός λέξις πηρός είναι ή όρθοτέρα 
καί ή γραμματικώτερον έπιβαλλομένη, τούτην δέ καί φέρουσι πολλοί Κώδικες. 

Άνδρέας δθεν ό Πηρός, ήγουν ό Τυφλός δέον καί νά λέγεται και νά γράφεται. 
Οί τής Αηίΐιοΐο^ΐα Οτ&603 εκδόται δεν δΰνανται νά εϊπωσιν ούτε πότε 

εζησεν ούτε πού4, ό δέ Γ. Παπαδόπουλος5, άνευ ούδεμιάς μαρτυρίας καί 
άποδείξεως, ορίζει την ακμήν αυτού εις τον ε' αιώνα ! Άλλ’ ό Άνδρέας, τον 
όποιον εγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε ποιητήν εξ μόνον Ιδιομέλων καί δύο Στιχη- 

ρών6, άποδεικνΰεται διά τήςγενομένης έρεύνης ποιητής μέν Ειρμών αγνώστων 
μέχρι τού νύν εξήκοντα εξ, Ιδιομέλων δέ εκατόν καί ενός. Ανήκει άρα εις τήν 
εποχήν τής Είρμοποιΐας, ή τις, άρξαμένη από τού η' αΐώνος (από Ίωάννου 

1 Αη11ιο1θ£Ϊ3 ΟΓ&εείΐ σ. ΧΕΙΓ. 

Πηγαί: ΟΗΐδίε καί Παρανίκα, ΑαΐΗοΙο^ϊα. ΟτΕβεΕ Ο&πηίηαιη Οπβΐίαηοπιιη, 
Εϊρδί&ε 1871. ΡίΐΓΕ, Ηγιηηο£Τ&ρ1ιίε άε 1’ Ε§1ΐδε ^τεεηυβ (έν σ. ΟΕΙΙΙ διακρίνει τον 
Άνδρέαν Πηρόν από Άνδρέαν τον τυφλόν), Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί είς τήν 
ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής, έν Άθήναις 1904. ΡείΓΪάίδ, Αηάτέ 
1’ Ανειι^ΐβ, έν ϋίεΐ. ά’ Ριίεΐ. εί άβ ^εο^τ. στήλ. 1638. Κπιιηό&εΙιεΓ, Οεδοΐι. Βγζ. Είΐί2. 

σ. 672. Επιετε&η, Ηγτηηο^ηιρίιϊ Βγζ&ηίϊηϊ, έν Εεΐιοδ ά’ Οπεπί έτ. 2δ (1922) σ. 276. 

Α. Κεραμέοις, Ίεροσολ. Βιβλ. σ. 157. 

2 Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν έκκλ. μουσικής σ. 139. 

3 Η.3;ταπο§ΓΕρ1ιίε όε ΓΕ^Ιΐδε ^τεετμιε σ. ΟΕΙΙΙ. 
4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. σ. 139. 

6 Πρβλ. Γ. Παπαδ οπού λ ου. Ένθ’ άνωτ. καί Ενηετε&ιι, Ηγταηο^Γ&ρΗϊ Βγζ&π- 

! ΐϊηί, έν Εείιοδ ά’Οπεηί έτ. 25 (1922) σ. 267. 
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τού Λαμα^νοδ) η'Ϊ^δ«| 
άκιΛν οθεν εοΐ Άνδρέου δέον να ορ«ωμ φδή V) εύρη«“· ε* 
Τδ· αΐά,νο, Μ«-ξ* -ν Βρμων «κο« ( Ηχ^ Στεφ. 6 £ 

πολλήν δχ»ν συγγένειαν ^ βμ 4 θεόχη«,ς σύνοδος &ν σοι, Θεο ■ 

Άνδρέου έχει οϋ«ος: « ιής » ,ροσλαβούσης χαί μεινα^ς εχατέ 

ρας άιρέπτου» ο δε ™ Τ *α1 γάρ ο εις τη« Τριαδος 
ναστρίσου γβγονε, Μαρία υε μπ.σχως σεσωμάτωται» 2· = 

ΙαβΧ έμψυχωμένης τ* « ΓΙ“δΓε'σ8η «* «>* *»«"> ^ <*"£ 
Έχ των δύο ποιητή ο * , ,Ανδρέ«ς 1, «Λ Στέφανου 

έχφρασιν, η δ Στέφανος «αρα του τόν Άνδρέαν * 

άλλα του το δεν °ημα^ι ^ , είναι σύγχρονοι, και δη *αι~ν 

κατανυχτιχωτάτών Τροπαρίων τον δ Ά άαα^ςΜΧ Λουτ^αντ^ 

βάΓυς τΓδσχητιπδν χελλίων «αίρουστ “^^όνο'ν έχ V 

&ί*^?Α~ϊ5»1=55ΐ 
ψ=ΐ“:: ί~3~« 

τής \ποχρίσεως »"«'δείχνομαι, παρορών μου τον 

Ιστερον δομα είς τήν λύραν του * * * ε{ιιρεπίζει τδν χνευματιχον 

στείατ Ά*& πρωΐαί *ής ***** τηί Τ^ ;ης ,ίό χαί δύναμτν χαι 

τιχούς άγδνας ψάλλει: «Το σταδ 

Άνδρέας ό Πηρός η Τυφλός. 5 

άθλήσαι είσέλθετε άναζωσάμενοι τόν καλόν τής νηστείας αγώνα]... Έφθασε 

καιρός, ή των πνευματικών αγώνων αρχή, ή κατά των δαιμόνων νίκη, ή 

πάνοπλος εγκράτεια, ή των αγγέλων ευπρέπεια, ή προς Θεόν παρρησία ...2 

Έλήλυθεν ή νηστεία ή μήτηρ τής σωφροσύνης, ή κατήγορος τής αμαρτίας...3 

Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν εύάρεστον τφ Κυρίαν αληθής νηστεία ή των 

κακών άλλοτρίωσις, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, 

καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας...4 Άρξώμεθα λαοί τής άμώμου νηστείας, 

ήτις έστίν ή τών ψυχών σωτηρία...3 Νηστείαν ούκ αποχήν βρωμάτων μόνον 

τελέσωμεν, άλλα παντός υλικού πάθους άλλοτρίωσιν»...6 

Τά ανωτέρω, ολίγα εκ τών πολλών τού Άνδρέου, σκοπίμως παρέθεσα, 

ΐνα δειχθή δτι μόνον από στόματος άσκητοΰ ήδύναντο ν’ άκουσθώσι τά 

τοιαΰτα περί νηστείας παραγγέλματα, εν αύστηροτάτω τόνφ και σταθερά 

πεποιθήσει. Πάντα δέ τού Άνδρέου τά ποιήματα κατά τήν μεγάλην Τεσσα¬ 

ρακοστήν 7 άποπνέουσι τό άρωμα τής ερήμου, τήν ευωδίαν τής άσκήσεως. 

Έβδομη κοντά καί εννέα άσματα ασκητικού περιεχομένου άπετέλεσαν τόν τής 

νηστείας κύκλον, γνήσια ταύτα καί μεμαρτυρημένα έργα τού Άνδρέου. Είς 

ταύτα, προστιθεμένων καί τών 31 τού Σαβαΐτου Στεφάνου, εχομεν τήν πρώτην 

τού Τριψδίου μορφήν, άποτελουμένην έκ τών Κοντακίων τού Ρωμανού καί 

τών Ιδιομέλων τών εν λόγφ ποιητών, Άνδρέου καί Στεφάνου. "Ωστε τό 

Τριώδιον μέχρι τής εποχής αυτών ούδέν έτερον άσμα περιεΐχεν είμή τά 

εκτενή μόνον τού Ρωμανού Κοντάκια- δεύτεροι δέ μετά τόν Ρωμανόν οΐ δυο 

ούτοι Άγιοσαβΐται ποιηταί επλάτυναν τόν κύκλον διά τής προσθήκης τών 

εωθινών καί εσπερινών Τροπαρίων, καί συνεπλήρωσαν αυτόν, ώς όράται 

σήμερον, οί Στουδΐται αύτάδελφοι Θεόδωρος καί Ιωσήφ προσθέσαντες Στι- 

χηρά προσόμοια, Καθίσματα, Τριφδια, Κανόνας καί εΐτι άλλο περιέχει τό 

Τριφδιον. Ό Δαμασκηνός Ιωάννης ούδεμίαν συμβολήν παρέσχεν είς αυτό· 

ή σχολή θη άποκλειστικώς είς καταρτισμόν τής Παρακλητικής καί μόνον από 

τής Κυριακής τών Βαΐων αναφαίνεται ή συμμετοχή αυτού είς τό βιβλίον του 

Τριφδίου. 

Ό Άνδρέας ανήκει είς τήν χορείαν τών μεγάλων τής εκκλησίας ποιητών. 

Τά ποιητικά αυτού έργα φέρουσι πάντα τήν σφραγίδα τού ασκητισμού, περιην- 

θισμένα διά λεκτικού σοβαρού καί μεμετρημένου, άμιλλώμενα κατά τό κάλλος 

1 Κυριακή τής Τυρινής πρωΐ, 

2 Αυτόθι. 

3 Δευτέρα πρωί τής Α' έβδομάδος τών νηστειών. 

4 Δευτέρα εσπέρας τής Α' έβδομάδος* ορισμός τής νηστείας άσκητικώτατος σύμφω¬ 

νος μέ τα παραγγέλματα τής υψηλής άσκήσεως. 

·ν Τρίτη πρωί τής Α' έβδομάδος τών νηστειών. 

6 Τρίτη εσπέρας τής Α' έβδομάδος τών νηστειών. 

' νΙδε τόν κατά?ιογον τούτων κατωτέρω. 



6 Τ Πρ. Λεονιοπόλεως Σωφρονίου Εύοτρατιάδου 

των εννοιών και τής φρασεως προς τά κάλλιστα προϊόντα τοϋ πνεύματος τής 

ποιητικής Άγιοσαβιτικής σχολής. Ή συγγένεια τών έργων αυτού προς τά του 

Δαμασκηνού, του Κοσμά, του Κυπριανού, τοϋ Στεφάνου και τών λοιπών 

Ανατολικών είναι καταφανής. Ταϋτα διακρίνονται εις τρία είδη: Ειρμούς, 

Ιδιόμελα και ΙΙροσόμοια και είναι τά ακόλουθα. 

Α λ Ειρμοί. 

Ήχος β 

1) φδή α' Έπάγη ώσεί τείχος τά ϋδατα έπάγη καί τά κύματα... 

2) ·» β' Τδετε ΐδετε δτι εγώ είμι λέγει Κύριος... 

3) » γ' Ύψώθη έν σοί κεράς μου ό Θεός μου ... 

4) » δ' Νοεροΐς όμμασι προορών την ένσαρκόν σου... 

5) » ε' Έκ νυκτός όρθρίζοντες άνυμνοϋμέν σε... 

6) > ς' Τύπος τής τριημέρου ταφής σου... 

7) » ζ' Έν τή φλογοφόρψ καμίνω ώς έν δροσοπόκφ ... 

8) » η ' Πατέρα καί υιόν καί Πνεύμα άγιον ... 

9) » θ' Τον πάλαι δροσίσαντα τών Εβραίων τούς παΐδας... 

10) » ι' Υπέρ πάσαν έννοιαν λόγφ τον Λόγον του πατρός...1 

β' 

Ήχος β' 

11) φδή α' Έν νεφέλη φωτεινή και στύλφ πυρός... 

12) » β' Κρίσιν αληθή ποιήσει Κύριος... 

13) » γ' Στήριξον ημάς υπεράγαθε έν τή πέτρςι... 

14) » δ' Κατανοών τά έργα σου ό προφήτης... 

15) » ε' Την έν σκότει μου ψυχήν τφ φωτισμώ... 

16) » ς'Έκ τών ανομιών μου έ'δυ ή κεφαλή μου... 

17) » ζ'Ώς κακοϋργον κήρυγμα καί άσεβείας... 

18) » η' Τρεις παΐδες έν Βαβυλώνι μή πειθόμενοι... 

19) » θ' Σε τήν άειπάρθενον καί αειθαλή άρουραν... 2 

Υ' 
Ήχος β’. 

20) φδή α' ’φ.σμα καινόν ύμνον ασωμεν Χριστφ... 

21) » β' Τδετε Ϊδετε δτι έγώ ειμι Θεός... 

■ Κώδ. 220 Οοίδΐΐη φ. 44“ ’Εθν. Βιβλ. Παρισίων Β 32 φ. 60Λαύρας. Οί Ειρμοί 

ούεοι τοϋ Άνδρέου έδημοσιεύθησαν εις τό ύπ3 έμοϋ έκδσθέν Είρμολόγιον έν Παρι- 

σίοις 1932. 

2 Κώδ. Β 32 φ. 59 Λαύρας. 

Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφί.ός. 

22) φδή γ' Ό τφ λόγφ σου, Κύριε, ουρανούς έν συνεσει πηξάμένος 

23) ■> δ' Τής οικονομίας σου τήν ακοήν είσακήκοα... 

24) » ε' Τον φωτισμόν τής γνώσεώς σου ελλαμψον... 

25) » ς' Έκ βάθους τής καρδίας μου, Κύριε, δέομαι... 

26) > ζ' Τής Χαλδαϊκής καμίνου προστάζει τού τυράννου... 

27) » η' Οί έν Βαβυλώνι παΐδες προθύμους άγαλλόμενοι... 

28) ·> θ' Έν τή θάμνφ τής βάτου προετύπου σε...1 

δ' 

Ήχος δ'. 

29) φδή α' Σημεία καί τέρατα εν Αΐγύπτφ διά Μωσέως... 

30) » β'’Ίδετε ΐδετε δτι έγώ είμι ό Θεός ό θανάτφ... 

31) » γ' Άσθενοϋντά με, Χριστέ ό Θεός, προς πόλεμον... 

32) » δ' Ούδέν τών γεγονότων είσακήκοα, Κύριε... 

33) » ε' Ουρανούς αφομοίωσαν τή γή, Κύριε... 

34) » ς' Αμαρτία άφωτίστοις έν αδου βάθεσιν ένδιαιτώμενόν με 

35) » ζ' Νικήσαντες τρεις απειλήν τυράννου... 

36) » η' Ζώντες καί νυν άγγελικώς οί πριν ύπερφυώς... 

37) » θ' Θεομήτορ Δέσποινα, σύν τφ υίφ σου ή κτίσις ...2 

/ 

ε 

Ήχος πλ. α . 

38) φδή α' Πόντφ Έρυθρφ πεζοπορήσας Ισραήλ... 

39) » γ' Ή πολλή έν τέκνοις ήσθένησε συναγωγή ... 

40) » δ'Έφριαξάμην καί έπτοήθη ή καρδία μου... 

41) λ ε' Ό έξ αδύτου φωτός άδυτος ήλιος... 

42) » ς' Φεύγει προβλέποιν ό Ιωνάς... 

43) » ζ' Δίκαιος εί, Κύριε, καί πάσαι αί κρίσεις αληθείς... 

44) » η' Τερών δογμάτων αντιποιούμενοι παΐδες... 

45) » θ' Άνθρωπότητος καί θεότητος σύνοδος έν σοί, Θεοτόκε.. 

<Γ' 

Ήχος ηλ. β’. 

46) φδή α' Τφ καταδιελόντι τό άνυπόστατον ύδωρ... 

47) » β' ’Ίδετε ΐδετε δτι έγώ είμι Θεός ό τον λαόν... 

48) > γ' Έν τή πέτρα με τών εντολών σου στήριξον... 

*Ένθ3 άνωτ. φ. 61 β . 

νΕνθ! άνωτ. φ. 1526. 

νΕνθ’ άνωτ. φ. 1776. 



Τ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου ’Ανδρέας ό Πηρός ή Τυφλός. 

49) φδή δ' Έκ φοβέρας σου ακοής άκηκοότες... 

50) » » Άκηκοώς την έπ5 εσχάτων σου ελευσιν, Κύριε... 

51) » ε' Ύπεραυγάζουσι παντός φωτός αί θεαυγεΐς... 

52) » » "Έχων ό μόνος την αθανασίαν ... 

53) » ς' Ιωνάς ό προφήτης έν τώ κήτει υπάρχων... 

54) » ζ' Δόγμα ήλλοίωσαν βασιλέως ασεβούς... 

55) » η' "Άψυχον έξεφαύλισαν χρυσότευκτον άγαλμα... 

56) » θ' Τό άλατόμητον ό'ρος, ο προεϊδε Δανιήλ...1 

ζ' 

Ήχος'πλ δ'. 

Εις τον άγιον Εν&ύμιον. 

57) φδή α' Ό παράδοξον οδόν έν θαλάσση τω λαώ... 

58) » β'Ίδετε δτι εγώ εΐμι ό Θεός υμών. .. 

59) » γ'Όμοίωσόν με, Χριστέ, νυκτώς τω ό'ρει τω Σιών... 

60) » δ' Την σήν ενανθρώπησήν ήν προ αιώνων προώρισας 

61) » ε' Αγαθέ, φωτός και ειρήνης χορηγέ... 

62) » ς' Ύπερήραν τήν κεφαλήν μου αί άνομίαι μου ... 

63) » ζ' Μιμητάς των τριών σου, Κύριε, παίδων ποίησον... 

64) » η' Ιερουσαλήμ ηγιασμένης εύγενεΐς δντες παΐδες... 

65) » θ' Σωματώσεως θείας δργανον, Παρθένε...1 2 

Β' Ιδιόμελα, 

α) Έν τω Τριωδίω. 

Τή Κυριακή τοϋ Τελώνου και Φαρισαίον. 

τΗχος α' 

1) Μή προσευξώμεθα 

φαρισαϊκώς, αδελφοί, 

ό γάρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται...8 

Τ\7 Κυριακή τής Άπόκρεω. 

Ήχος πλ. β’ 

2) Εννοώ τήν ημέραν 

εκείνην και τήν ώραν 

όταν μέλλω μεν πάντες...4 

1 Κώδ. 220 Οοίδΐϊη φ. 169®, Παρισίων. Β 32 φ. 2226, Λαύρας. 

2 Κώδ. 220 ΟοΐδΚπ φ. 2196, Παρισίων. Β 32 φ. 280“, Λαύρας. 

3 Κώδ. 1493 φ. 189, Βατοπεδίου. Γ 86 φ. 1666, Λαύρας· 'ό δέ 14 99 φ. 225“, 

Βατοπεδ, αναγράφει τούτο εις τον Σαβαΐτην Στέφανον. 

4 Κώδ. 149 3 φ. 191“, Βατοπ. 1499 φ. 228«, Βατοπ. Γ 86 φ. 169“, Λαύρας. 

Ήχος πλ. β' 

3) ’Ώ ποια ώρα τότε 

καί ήμερα φοβερά! 

όταν καθίση δ κριτής ...1 

'Ηχος α 

4) Προκαθάρωμεν εαυτούς, αδελφοί, 

τή βασιλίδι τών εορτών, 

ιδού γάρ παραγέγονε ...2 

Τή αυτή Κυριακή εσπέρας. 
νΗχος πλ, δ' 

5) Λιχνευσάμενοι 

τήν πρώτην ύπέστημεν γύμνωσιν 

ήττηθέντες τής πίκρας βρώσεως...3 

Τη Δεύτερη, πρωί. 
τΗχος γ' 

6) Παντα τον χρόνον 

ή νηστεία ωφέλιμός έστι 

τοΐς αίρουμένοις καί ποιουσιν αυτήν . 

Τή Δευτέρα εσπέρας. 
Ήχος πλ. δ' 

7) Διά νηστείας καθαρθήναι σπεύσωμεν 

του ρύπου τών πταισμάτων ημών 

καί δι" ελέους καί φιλανθρωπίας ...5 

Τή Τρίτη πρωί. 
Ήχος γ' 

8) Ασμένως λαοί 

τήν νηστείαν άσπασώμεθα 

εφθασε γάρ...6 

Τή Τρίτη εσπέρας. 
Ηχος α’ 

9) Περιχαρώς δεξώμεθα πιστοί 

τό θεόπνευστον διάγγελμα τής νηστείας 

οί πρώην ώς Νινευϊται...7 

1 Κώδ. 149 3 καί 1499, Βατοπ. Γ 86 φ. 1696, Λαύρας. 

2 Κώδ. 1493 φ. 193α, Βατοπ. 1499 φ. 231®, Βατοπ. Γ 86 φ. 171“, Λαύρας. 

3 Κώδ. 1 493 φ. 193“, Βατοπ. 1 499 φ. 231“, Βατοπ. Γ 86 φ. 171“, Λαύρας. 

4 Κώδ. 1493 καί 149 9, Βατοπ. Γ 86 φ. 1716, Λαύρας. 

5 Ένθ3 άνωτ. 

( ”Εν&5 άνωτ. 

7 Ένθ3 άνωτ. 

«ό. 
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Τβ Τετάρτη πρωί. 

10) 

^Ηχος α' 

Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου 

και παθών μή καθαρεύουσα 

ματην έπαγαλλη τή ατροφία ...1 

Τβ Τετάρτη εσπέρας. 

Π) 

'Ήχος γ' 

Άνέτειλε τό εαρ τής νηστείας 

καί τό άνθος τής μετάνοιας 

άγνίσωμεν ούν εαυτούς αδελφοί... 2 

Τβ Πέμπτή πρωί. 

12) 

Ήχο5 γ' 

’Έλαμψε τής εγκράτειας ή ευπρέπεια 

των δαιμόνων την άχλύν φυγαδεύουσα 

επεδήμησε τής νηστείας ή σεμνότης...8 

Τβ Πέμπτη εσπέρας 

13) 

Ήχος β' 

Ό τού Κυρίου Σταυρός 

τοΐς άκλινώς αυτόν προσκυνοϋσι 

πόσης ηδονής χαλινός έστι...4 

Τβ Παρασκενβ πρωί. 

14) 

ΤΗχος πλ. β’ 

Προ τού σωτηρίου σταυρού 

τής αμαρτίας βασιλευούσης 

τής άσεβείας επικρατούσης...5 

Τβ ΙΙαρασκενβ) εσπέρας. 

15) 

Ήχος β' 

Καθαρίσωμεν εαυτούς αδελφοί 

από παντός μολυσμού 

σαρκός καί πνεύματος...6 

’ Ένθ’ άνωτ., Βαχοπ. Γ 86 φ. 172“, Λαύρας- 

2 Ένθ’ άνωτ. 

3 Ένθ’ άνωτ. φ. 1726, Λαύρας. 

4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. 

6 Ένθ’ άνωτ. φ. 173“, Λαύρας. 

Τβ Κνριακβ της Τνρινης (εις τον Εσπερινόν). 

τΗχος πλ. β' 

16) Έκάθησεν Άδάμ 

απέναντι τού Παραδείσου 

καί την ιδίαν γύμνωσιν θρήνων ώδύρετο ...3 

Ήχος πλ. β' 

17) "Ηλιος ακτίνας εκρυψεν 

ή σελήνη συν τοΐς άστροις 

εις αίμα μετετράπη ... 2 

~Ηχος πλ. β' 

18) Έξεβλήθη Άδάμ τού Παραδείσου 

διά τής βρώσεως 

διό καί καθιζόμενος απέναντι τούτου...3 

Τβ Κνριακβ πρωί (εις τούς Αίνους). 

~Ηχος πλ. α' 

19) Οΐμοι! ό ’Αδάμ 

έν θρήνω κέκραγεν 

δτι δφις καί γυνή ...4 

Ήχος πλ. α' 

20) Τό στάδιον των αρετών ήνέωκται 

οί βουλομεν οι άθλήσαι είσέλθετε 

άναζωσάμενοι τον καλόν τής νηστείας αγώνα...Γ> 

Ήχος πλ. β' 

21) ’Έφθασε καιρός 

ή των πνευματικών αγώνων αρχή 

ή κατά των δαιμόνων νίκη ...6 

Τβ Δευτέρα της Α' έβδομάδος (πρωί). 

Ήχος πλ. α' 

22) Έλήλυθεν ή νηστεία 

ή μήτηρ τής σωφροσύνης 

ή κατήγορος τής αμαρτίας...7 

1 Ένθ’ άνωτ. φ. 1746, Λαύρας. 

2 Ένθ’ άνωτ. φ. 175“, Λαύρας. 

3 Ένθ’ άνωτ. φ. 174®, Λαύρας· έν δέ τφ Δ 68 Λαύρας, ποίημα Βυζαντίου. 

4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. 

6 Ένθ’ άνωτ. 

Ί Ένθ’ άνωτ. 
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Τη Δευτέρα εσπέρας. 
Ήχος γ' 

23) Νηστεύσω μεν νηστείαν δεκτήν 

ευάρεστον τώ Κυρίφ 

αληθής νηστεία ...1 

Τη Τρίτη πρωί 
ΤΗχος γ 

24) Άρξώμεθα λαοί 

τής άμώμου νηστείας 
ήτις εστίν των ψυχών σωτηρία...2 

Τη Τρίτη εσπέρας. 
Ήχος πλ. δ' 

25) Νηστείαν 
οΰκ αποχήν βρωμάτων μόνον τελέσωμεν 

άλλα παντός υλικού πάθους άλλοτρίωσιν. 

Τη Τετάρτη πρωί. 
Ήχος α' 

26) Νηστεία 
των λογισμών τά πάθη 

δεύτε δουλώσωμεν...4 

Τη Τετάρτη έσπέρας. 
τΗχος πλ. δ 

27) Νηστεΰοντες, αδελφοί, σωματικώς 

νηστεύσω μεν καί πνευματικώς 

λύσω μεν πάντα σύνδεσμον αδικίας ...Γ> 

Τη Πέμπτη πρωί 
Ήχος γ 

28) Κύριε 
έμοί τφ άμαρτωλφ έθου μετάνοιαν 

εμέ τον ανάξιον ...6 

' Ένθ’ άνωχ. 

2 Ένθ5 άνωχ- 

3 'Ένθ5 άνωχ. 

4 "Ενθ5 άνωχ. 

5 *Ένθ5 άνο)χ. 

( "Ενθ* άνωχ. 

’Ανδρέας ό Πηρός ή ϊυφλός. 13 

Τη Πέμπτη εσπέρας. 
Ήχος δ' 

29) Οϊ ποθοΰντες του θείου πάσχα μετασχεϊν 

ουκ απ’ Αίγυπτου 

άλλ’ έκ 2 ιών άρχομένου ...3 

Τη Παρασκευή πρωί 
Ήχος πλ. ο 

30) Τό τής νηστείας διάγγελμα 
περιχαρώς ύποδεξώμεθα 

εΐ γάρ ταΰτην ό προπατωρ διεψυλαξατο...2 

Τη Κυριακή της "Ορθοδοξίας (πρωί). 

~Ηχος πλ. β' 

31) Μωσής έν καιρφ τής εγκράτειας 

νόμον έδέξατο 

καί λαόν άπεσπάσατο ... 3 

Τ{) Κνριαχβ ίαπ,Ιαας. ^ ,· 

32) Δεύτε έκκαθάρωμεν εαυτούς 

εν έλεημοσΰναις 

και οίκτιρμοις πενήτων ...4 

Τβ ΔεντέΜ πρωί ^ ^ 

33) Θαυμαστόν δπλον 
ή προσευχή καί νηστεία 

αΰτη τον Μωϋσέα | νομογράφον έδειξε... Γ’ 

Τη Δευτέρα εσπέρας. 
Ήχος γ' 

34) Τήν πνευματικήν νηστείαν νηστεύσω μεν 

διαρρήξαιμεν πάσαν στραγγαλιάν 

έκφευξώμεθα δέ καί των σκανδάλων τής αμαρτίας...0 

Ένθ5 άνωχ. 

Ένθ5 άνωχ. 
"Ενθ5 άνωχ. Γ 86 φ. 180®, Λαύρας. 

Ένθ5 άνωχ. 
"Ενθ5 άνωχ. 

"Ενθ5 άνωχ, 
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Τη Τρίτη πρωΐ. 

35) 

'Ήχος πλ. α' 

“Ινα τί ράθυμουσα "ψυχή μου 

τή αμαρτία δουλεύεις; 

ΐνα τί ασθενούσα ...1 

Τη Τρίτη εσπέρας. 

36) 

Ήχος γ' 

Ό σαρκί σταυρωθείς, Κύριε, 

καί σαυτφ συσταυρώσας 

τον παλαιόν ημών άνθρωπον ... * 

Τη Τετάρτη πρωΐ. 

Ήχος βαρνς 

37) Ό διά σταυρού σου, Κύριε, 

λΰσας θάνατον 

έπεισαχθέντα τώ κόσμφ...3 

Τη Τετάρτη εσπέρας. 

38) 

Ήχος α' 

Την πνευματικήν, αδελφοί, 

άναλαβόντες νηστείαν 

τη γλώττη μή λαλειτε δόλια ... 4 

Τη Πέμπτη πρωΐ. 

39) 

Ήχος πλ. δ' 

Μετάνοιας ό καιρός 

καί ζωής αιωνίου πρόξενος ήμιν 

ό τής νηστείας άγων ... 5 

Τη Πέμπτη εσπέρας. 

40) 

■ ι 

Ήχος πλ. α' 

Μή νηστευσαντες 

κατ’ εντολήν του κτίσαντος 

από του φυτού τής γνώσεως οί πρωτόπλαστοι...0 

1 “Ενθ’ άνωτ. 

2 νΕνθ’ άνωτ. 

' Ένθ* άνωτ. 

4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. 

6 Ένθ’ άνωτ. 

Φ 

Άνδρέας ό Πηρός ή Τυφλός. 

Τη Παρασκευή πρωΐ. 
ΤΗχος πλ. δ' 

41) Ή παθοκτόνος νηστεία παρούσα 

τούς κακωθέντας υπό τής αμαρτίας 

ίατρεύειν επαγγέλλεται...1 

Τη Παρασκευή εσπέρας. 
Ύ Ηχος δ' 

42) Νυν καιρός εύπρόσδεκτος 

νυν ήμερα σωτηρίας 

εν τφ π?.ήθει τού ελέους σου...2 

Τη Γ' Κυριακή των Νηστειών (εσπέρας). 

ΎΗχος πλ. δ’ 

43) Χαλινούς άποπτύσας τούς πατρικούς 

άστάτω φρενί 

τοΐς κτηνώδεσι τής αμαρτίας 

λογισμοΐς συνέζησα...3 

Τη Δευτέρα πρωΐ. 
Ήχος δ 

44) Τον χαλεπόν των πταισμάτων μου 

ρύπον ένδέδυμαι 

καί τής χαράς τού νυμφώνος έκβέβλημαι...1 

Τη Δευτέρα εσπέρας. 
Ήχος β' 

45) Πάτερ αγαθέ 

πάντων ών μοι δέδωκας 

έγΰμνωσέ με ή αφροσύνη ...5 

Τη Τρίτη πρωί 
Ήχος βαρνς 

46) "Ημαρτον ομολογώ σοι, Κύριε, 

ό άσωτος εγώ 

ού τολμώ άτενίσαι...6 

1 Ένθ’ άνωτ. 

2 Ένθ. άνα>τ. 

3 Κώδ. 149 3 και 149 9, Βατοπεδ. 

4 Κώδ. 14 9 3 και 1499, Βατοπ. Γ 86, Λαύρας. 

5 Ένθ’ άνωτ. 

6 Ένθ’ άνωτ. 

15 
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Τη Τρίτη εσπέρας. 
7Ηχος β' 

47) Πατέρα σε τον κτίσιην επιγράφεσθαι 

τολμώ, Κύριε, 

ζφον ύπαρχον γηγενές.. ,1 

Τί7 Τετάρτή πρωί. 
Ηχος β' 

48) Έν τιμή ών υϊότητος 

πατρός αγαθού 

ό οίνους εγώ ού συνήκα...2 

Τϋ Τετάρτή εσπέρας. 
Ήχος δ' 

49) Άσώτως διασπείρας 

τον πατρικόν μου πλούτον 

έρημος γέγονα...3 

Τγί Πέμπτη πρωί. 
ΤΗχος πλ. β' 

00) Της υιοθεσίας έκπεσών 

ο άσωτος εγώ 

δουλοπρεπώς χοίροις 'συνδιαιτώμενος ..." 

Τγί Πέμπτή Εσπέρας. 
Ήχος πλ. β' 

51) Ή εν τφ ξΰλω τού σταυρού 

, κρεμασθεϊσα ζωή των απάντων 

Χριστέ ό Θεός ...5 

Τγί Παρασκευή πρωί 
Ήχος πλ. β' 

52) Τής πατρικής δωρεάς 

διασκορπίσας τον πλούτον 

άσωτίρ τον βίον κατηνάλωσα ...'’ 

1 Ένθ’ άνωτ. 

2 Ένθ’ άνωτ. 

3 Ένθ’ άνωτ. 

4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. 

6 Ένθ’ άνωτ. 

Άνδρέας δ Πηρός ή Τυφλός. 

Τγ~] Παρασκευή εσπέρας. 
'Ηχος βαρνς 

53) Άσωτου δίκην άπέστην 

τής χάριτός σου, Κύριε, 

και τον πλούτον δαπανήσας τής χρηστότητος...1 

Τη Δ' Κυριακή τ&ν Νηστειών (εσπέρας). 

' Ηχος πλ. δ' 

54) Άτενίσαι τό δμμα είς ουρανόν 

ού τολμώ ό τάλας εγώ 

έκ τών πονηρών μου πράξεων ...2 

Τη Δευτέρα πρωί 
Ήχος πλ. β' 

55) Άρίστην οδόν ύψώσεως, Χριστέ, 

την ταπείνωσιν έ'δειξας 

σεαυτόν κενώσας...3 

Τη Δευτέρα έσπέρας. 
"Ηχος πλ. δ' 

56) Μεγαλορρήμων Φαρισαίος 

έβδελύχθη καυχησάμενος 

καί Τελώνης ταπεινόφρων ...4 

Τη Τρίτη προ)ί 
Ήχος πλ. ό 

57) Τού μεγαλαΰχου Φαρισαίου 

την εξ οίήσεως 

εννοούσα ψυχή μου κατάκρισιν ...5 

Τη Τρίτη έσπέρας. 
7Ηχος γ' 

58) Νικών τον Τελώνην τοΐς παραπτώμασιν 

ού ζηλώ τή μετανοία 

τού δέ Φαρισαίου ...6 

1 Ένθ’ άνωτ. 

2 Κώδ. 1 49 3, Βατοπ. 

3 Κώδ. 1493 καί 1499 Βατοπ. Γ. 86, Λαύρας. 

4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. 

6 Ένθ. άνωτ. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 

17 

2 
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Τι] Τετάρτι; πρωί. 

59) 

“Ηχος πλ. δ' 

Της νηστείας την οδόν μεσάσαντες 

την άγουσαν επί τον σταυρόν σου τον τίμιον 

την σήν ημέραν ίδεΐν ...1 

Τι} Τετάρτή εσπέρας. 

60) 

“Ηχος <5 ' 

Ή των αγαθών πρόξενος νηστεία 

την εαυτής μεσότητα νυν επήγαγε 

ταΐς προλαβοΰσαις ήμέραις εύαρεστήσασα...2 

Ήχος πλ. α’ 

61) Οί έν κρύπτω άρετάς εργαζόμενοι 

πνευματικός άμοιβάς εκδεχόμενοι 

ού μέσον των πλατειών θριαμβεΰουσι ταυτας ... 3 

Τϋ Πέμπτη πρωΐ. 

Ήχος βαρύς 

62) Ζηλώσωμεν οΐ πιστοί 

τοϋ Τελώνου την μετάνοιαν 

καί μή Φαρισαϊκώς εγκαυχησώμεθα ...4 

Τη Πέμπτη έσπέρας. 

ΤΗχος πλ. β’ 

63) Παρά Κυρίου 

του ταπεινώσαντος εαυτόν 

μέχρι τοΰ διά σταυρού θανάτου../1 

Τι} Παρασκευή πρωί 
Ήχος δ1 

64) Ό της αλήθειας εξεταστής 

καί τών κρυπτών γνώστης Κύριος 

τον Φαρισαίον εν κενοδοξία νικώμενον ...6 

1 Ένθ’ άνωτ. 

2 Ένθ’ άνωτ. 

3 Ένθ’ άνωτ. 

4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. 

6 Ένθ’ άνωτ. 

1. 

··!:; 

ΎΗχος πλ. δ' 

65) Σήμερον 6 Δεσπότης τής κτίσεως 

καί Κύριος τής δόξης 

εν σταυρφ προσπήγνυται...1 

Ί'η Παρασκευή έσπέρας. 
Ήχος βαρνς 

66) Τοΐς πάθεσι δουλώσας 

τής ψυχής μου τό αξίωμα 

κτηνώδης εγενόμην ... 2 

Τη Δευτέρα της Ε έβδομάόος πρωί- 

Ήχος πλ. δ' 

67) Τφ τοΐς λησταΐς περιπεσόντι 

ώμοιώθην εγώ 

Δέσποτα τών απάντων ... 3 

Τη Δευτέρα έσπέρας. 

Ήχος βαρνς 

68) Ώς ό περιπεσών εις τούς ληστάς 

καί τετραυματισμένος 

οΰτω κάγώ περιέπεσον 

Τη Ε' Κυριακή τών Νηστειών πρωί. 

*Ηχος α 

69) Ούκ εστιν ή βασιλεία τοΰ Θεού 

βρώσις καί πόσις 

άλλα δικαιοσύνη καί άσκησις...5 

Τη Κυριακή έσπέρας. 

70) 

*Ήχος α 

Θαυμαστή τοΰ σωτήρος 

ή δι* ημάς φιλάνθρα>πος γνώμη 

τών μελλόντοιν γάρ τήν γνώσιν...6 

1 Ένθ’ άνωτ. 

2 Ένθ’ άνωτ. 

3 Ένθ’ άνωτ. 

4 Ένθ’ άνωτ. 

5 Ένθ’ άνωτ. 
Ένθ’ άνωτ. 
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7)7 Πέμπτη πρωί. 
Ήχος ατλ. α 

77) Δεύτε προ τέλους πάντες αδελφοί 

έν καθαρα καρδία 

προσέλθωμεν τψ ευσπλάγχνω θεώ ...1 

Τή Πέμπτη εσπέρας. 
Ήχος πλ. δ' 

78) Του πλουσίου τής ασυμπαθούς όμοιώσεως 

καί άμεταδότου γνώμης 

ρΰσαί με, Χριστέ ό Θεός...2 

7)/ Παρασκευή εσπέρας. 
τΗχος τζλ. δ' 

79) Την ψυχωφελή πληρώσαντες τεσσαρακοστήν 

βοήσωμεν χαΐρε^πόλις Βηθανία 

πατρίς ή του Λαζάρου ...3 

7); Κυριακή των Βαΐων (είς τον εσπερινόν). 

Ήχος πλ. β' 

80) Δεύτε καί ημείς σήμερον 

πας ό νέος Ισραήλ 

ή εξ εθνών εκκλησία,.. 4 

τΗχος πλ. β' 

81) Τήν σεπτήν άνάστασιν 

τήν σήν προτυπουμενος ήμϊν 

ήγειρας θανόντα τή προστάξει σου ... 5 

β) Έν τοϊς Μη ν α ίο ις 

Έν μη νϊ Σεπτεμβρίω. 

7)7 Α' τής Ίνδίκτον (εις τους Αίνους). 

Ήχος δ' 

82) Αΐ πορεϊαί σου ό Θεός 

αϊ πορεϊαί σου μεγάλαι καί θαυμασταί. 

διό τής οίκονομίας σου ... 6 

1 Ένθ’ άνωτ. 

2 "ΕνΘ* άνωτ. 

3 Κατάτά έντυπα- ό Βατοπ. κώδ. 1493 επιγράφει τούτο είς Λέο ντ α το ν δεσπότη ν. 

4 Κώδ. 149 3 φ. 2356, Βατοπ. Γ 86 φ. 200«, Λαύρας. 

6 “Ενθ’ άνωτ. 

6 Κώδ- 1493 φ. 116 Βατοπ. 
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Τη χ Ενοτα'&ίον μεγάλο μαρτυρος (εις τους Αίνους). 

Ήχος δ' 

83) Τίς μή μακαρίσει σου 
τον πανόλβιον τρόπον Ευστάθιε; 

ότι γενναίως ΰπήνεγκας ...1 

Τη κς'9Ιωάνναν Θεολόγου η μετάοτασις (εις την Λιτήν). 

'Ηχος δ’ 

84) Ποταμοί θεολογίας 
εκ τοϋ τιμίου σου στόματος 

άνέβλυσαν, απόστολε... 2 

τΗχος δ' 

85) Τό φυτόν τής αγνείας 
τό μύρον τής ευωδίας 

πάλιν άνετειλεν ήμΐν...3 

Ήχος δ' 

86) Μαθητά τοΰ σωτήρος 
παρθένε και Θεολόγε 

σο'ι ώς παρθένφ ...4 

Ήχος δ' 

87) Ώς των απορρήτων μυστηρίων αύτόπτης 

εκέκραγες βοών 

τον προαιώνιον Λόγον... 5 

Τη Α' Γρηγορίου της μεγάλης Αρμενίας. 

Ήχος πλ. β' 

88) Εις τον άδυτον γνόφον 

τού άφράστου φωτός 

είσδύσας νοητώς...6 

1 Κώδ. 1493 φ. 16“, Βατοπ. Γ86 φ. 196, Λαύρας. 
2 Κώδ. 1493 φ. 32α Βατοπ. Άνδρέου ή Γερμανού. Γ 86 φ· 236, Λαύρας. 13 φ. 317“, 

Έθνικ. Βιβλ. Παρισίων. 
3 Κώδ. 1499 φ. 206, καί 149 3 φ. 32», Βατοπ. Γ 86 φ. 236, Λαύρας. 13 φ. 317“, 

Παρισίων. 
< Κώδ. 149 9 φ. 206, καί 1493 φ. 32“, Βατοπ. 13 φ. 317®, Παρισίων. 58 6 φ. 24“ 

Λαύρας 17 0 φ. 220“, Λαύρας. 

5 νΕνθ’ άνωτ. 
6 Κώδ. 13 φ. 766, Παρισίων οί δέ Γ86φ. 26“, Λαύρας καί 1499 φ. 3δ“, Βατοπ. 

ποίημα Σέργιου. 

«3» 
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’1?ν Μηνϊ Όκτωβρίω. 

Τη ς' Θθ)μά τον αποστόλου. 

Ήχος π,λ. δ' 

89) Τφ άρματι 
των αρετών εποχούμενος 

ως διφρηλάτης ώφθης Ήλίας...3 

3 Εν μηνϊ Νοεμβρίφ 

Τη Α ’ Κοσμά καί Δαμιανού. 

'Ηχος πλ. β' (’Λνέκδοτον) 

90) Φαιδρά καί έπίφωτος άνέτειλε σήμερον 
ή μνήμη τών Αναργύρων Χριστού 

λαμπρώς καταλάμπουσα...2 

Τη Λ' Άνδρέου τον πρωτοκλήτου (εις την Λιτήν). 

Ήχος α' 

91) Ύμνήσωμεν οί πιστοί 

Πέτρου τον σύγγονον 

Άνδρέαν τον Χριστού μαθητήν ...3 

Έν μηνι Δεκεμβρίω. 

Τη Δ' Βαρβάρας μάρτνρος (εις τούς Αίνους). 

Ήχος β’ 

92) Ή θεόκλητος μάρτυς Βαρβάρα 
έν τφ σταδίω πάσχουσα έλεγε- 

δεινά μέν τά παρόντα κολαστήρια...4 

1 Κώδ. 149 3 φ. 376, Βατοπ. 149 9 φ. 29“, Βατοπ. Γ86 φ. 296, Λαύρας· τό παρόν 

ανέκδοτον κεΐται άνωνύμως εις τούς Παρισινούς Κώδ. 13 φ. 1026, 2 67 σ. 214, τους 
Λαυριωτικούς Θ 32 φ. 53 “, Θ 5 4 φ. 54“, Ε152 φ. 716 καί Γ7 1 φ. 27 «, έν δέ τφ 

Λαυριωτικώ Δ 6 8 ποίημά Θ ε ο φ ά νο υ ς. 
- Κώδ- 149 3 φ. 54, Βατοπ. Γ86 φ. 42“, Λαύρας· έν τοϊς Κώδ. Θ32 φ. 64“, και 

Γ 71 φ. 416, Λαύρας κεΐται άνωνύμως· έν δέ τφ Βατοπ. 1499 φ. 45“ ποίημα Άνδρέου 

Τ ε ρ ο σ ο λυ μ ί τ ο υ. 

3 Κώδ. 1499 φ. 68“, Βατοπ. ό δέ 1493 φ. 71“, Βατοπ. Άνδρ. Ίεροσολυ μ ίτου. 

4 Κώδ. 1 49 9 φ. 70“, Βατοπ. ό δέ 1 4 93 φ. 72«, Βατοπ. Ποίημα Άνατολίον τά 

έντυπα Βυζαντίου. 
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Τη Κ' τον άγιον Ιγνατίου. 

Ήχος β 

93) Δεΰτε άπαντες 

Χριστού τά γενέθλια 

πιστώς προεορτάσωμεν...5 

*Εν μηνί Ίανοναρίω. 

Τη Ζ' Προδρόμον Σύναξις (εις ιόν Εσπερινόν). 

Ήχος δ’ 

94) 'Ως του πνεύματος εραστής 

και τής χάριτος θεόφθογγος χελιδών 

τρανώς τήν οικονομίαν του βασιλέως...1 2 

Έν μηνϊ Φεβροναρίω. 

Τγι Η' Θεόδωρόν τον Στρατηλάτου. 

95) (Ανέκδοτον). 

Αθλητικόν συστησάμενος στάδιον ...3 

Έν μηνϊ Μαρτίω. 

Τγι Θ Των εν Σεβαστείς, μ μαρτύρων. 

Ήχος β' 

Τήν τετραδεκάριθμον χορείαν των μαρτύρων 96) 

97) 

τίς μή ανυμνήσει; 

τω γάρ ΰδατι τής λίμνης εισήλθον θαρσαλέως...4 5 

Ήχος β' 

Τήν λίμνην ώς παράδεισον 

και τό κρύος ώς καύσωνα 

οί μάρτυρες ήγήσαντο ... 5 

1 Κατά τα έντυπα Μηναία. 

2 Κώδ. 149 9 φ. 124“, Βατοπ. Τά έντυπα Βΰζαντος, ό δέ Παρισινός 1 3 φ. 215®, 

Βυζαντίου. 

3 Κώδ. 13 φ. 250“, Παρισίων. 

4 Κώδ. 1493 φ. 133“ καί 149 9 φ. 1536. Βατοπ. Γ8 6 φ. 1186, Λαύρας. 13 φ. 2726, 

Παρισίων. 

5 Κώδ. 1493 φ. 153“ καί 14 9 9 φ. 154“, Βατοπ. Γ 8 6 φ. 1186, Λαύρας. 13 φ. 2726, 

Παρισίων. 

Άνδρέας ό Π?]ρός ή Τυφλός. 

Ήχος β' 

98) ΙΙροφητικώς άνεβόα δ Δαυίδ εν ψαλμοϊς 

διήλθομεν διά πυρός καί ΰδατος 

καί έξήγαγες ημάς εις αναψυχήν ...1 

Έν μηνϊ ΊουνΙφ. 

Τγι ΚΘ Πέτρον καί Παύλου. 

Ήχος β' 

99) Στιχηρ α Αντόμελα. 

α) Ποίοις ευφημιών στέμμασιν... 

β) Ποίοις ύμνφδιών κάλλεσιν ... 

γ) Ποίοις πνευματικοΐς ασμασιν...2 

3 Εν μηνϊ Αύγούστφ. 

Τη ς' της Μεταμορφώσεως. 

Ήχος πλ. δ' 

100) Τον γνόφον τον νομικόν 

ή φωτεινή τής Μεταμορφώσεως 

διεδέξατο νεφέλη...3 

Τη ΪΕ' Ή Κοίμησις της Θεοτόκον (εις τήν Λιτήν). 

Ήχος «' 

101) ’Έπρεπε τοις αυτόπταις 

του Λόγου καί ύπηρέταις 

καί τής κατά σάρκα μητρός αυτού...4 

·|· Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 
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1 Κώδ. 149 3 φ. 1336, καί 1499 φ. 154“, Βατοπ. Γ86 φ. 119“, Λαύρας. Τά έντυπα 
Κυπριανού μοναχού. 

2 Κώδ. 1493 φ. 151“, καί 14 99 φ. 178“, Βατοπ. Γ 7 4 φ. 75“, Λαύρας. 

3 Κώδ. 1499 φ. 210“ Βατοπ. ό δέ Λαυριωτικός Δ68, ποίηιια Βυζαντίου. 

4 Κώδ. 1499 φ. 211“, Βατοπ. οί δέ 1 3 φ. 2676, Παρισίων καί Γ86 φ. 158“, Λαύ¬ 

ρας· ποίημα ’Ιωάννου μοναχού. 
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ 

ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ 

Εις ιήν λΰσιν του προβλήματος «πότε ήκμασε Συμεών ό Μεταφρα¬ 

στής» του άπασχολήσαντος επιφανείς Βυζαντινολόγους, συνεισέφερον ολίγα 

τινά δημοσιεύσας προσφάτως εν τή Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών (τ. Η' σ. 47 - 65) σχετικήν μικράν μελέτην, διά τής οποίας άπεπει- 

ράθην νά αποδείξω, εν άντιθέσει προς τούς άλλως φρονούντας, δτι ούτος 

ήκμασε κατά τον ια' αιώνα. Τό σοβαρώτερον και ΐσχυρότερον επιχείρημά 

μου ήν ή προσαγωγή μαρτυρίας αρχαίου Παρισινού Κωδικός (υπ’ άριθ. 13 

φ. 381 “) εν φ κανών τις είς τον Πρόδρομον φέρει τήν επιγραφήν «ποίημα 

τού Λογοθέτου Συμεών ως έκ προσώπου τού βασιλέως κυρού Μιχαήλ τού 

Δοΰκα». Ή μαρτυρία αΰτη τού Παρισινού Κώδικος, ή μόνη φέρουσα ευθύ 

εις λΰσιν τού ζητούμενου, έχρησίμευσεν ώς οδηγός καί βάσις, έφ’ ής έστηρί- 

χθησαν καί αί λοιπαί αποδείξεις εμμέσως ταΰτην έμπεδούσαι- αλλά τήν βάσιν 

ταΰτην, παρ’ ολην αυτής τήν ασφάλειαν, έπεζήτησα νά στηρίξω άσφαλέστε- ^ 

ρον καί, εί δυνατόν, διά τής φωνής καί μαρτυρίας αυτού τού Μεταφραστοΰ 

εκ των ανεκδότων αυτού επιστολών των σψζομένων εν τφ Λαριωτικφ κώδικι 

(Ω 126 φ. 113“) των οποίων μόνον τάς έπιγραφάς έγνώριζον καί παρέθεσα 

έν τή ανωτέρω μνησθείση μελέτη μου (σ. 51-53). 

Αί μέχρι τούδε γνο)σταί τού Συμεών έπιστολαί αί δη μοσιευθ είσαι υπό [ 

Άλλατίου (Πε δίηιεοηίδιίδ) καί άνατυπωθεϊσαι υπό τού Μί^ηε (τ. 114,227) 

ούδέν εις ένίσχυσιν των έξενεχθεισών γνωμών συνεισέφερον. Αί ύπολειπόμε- 

ναι άγνωστοι, αί καί πλειότεραι καί σπουδαιότεροι, ήλπισα δτι θά παρεΐχόν 

τι νεώτερον προς ένίσχυσιν τών επιχειρημάτων τών διαφόρων παρατάξεων, 

ΐνα λυθή επί τέλους όριστικώς τό σοβαρόν αληθώς τούτο ζήτημα. Άπετάθην 

προς τον γνωστόν λόγιον καί φιλόπονου προϊστάμενον τής Λαύρας Σπυρί¬ 

δωνα, τον ιατρόν, παρακαλών νά μοί φωτογραφήση τά εν τφ Λαυριωτικώ 

Κώδικι σωζόμενα πολύτιμα λείψανα τής μούσης τού Συμεών, αλλά δυστυχώς 

διά τε τήν φθοράν τού Κώδικος καί τήν ατέλειαν τής φωτογραφικής μηχανής & 

τά σταλέντα μοι φωτογραφικά αποτυπώματα ήσαν σκοτεινά καί δυσανάγνω¬ 

στα- έδέησεν δθεν νά άντιγραφώσιν υπό τού αυτού άκαταπονήτου Σπυρίδω¬ 

νος καί νά μοί άποσταλώσι τά ποθούμενα. Ή έπισταμένη μελέτη τών μέχρι 

τούδε αγνώστων μνημείων τού Συμεών, ήτοι τών επιστολών αυτού είς διά¬ 

φορα τής εποχής του πρόσωπα, εδικαίωσε τάς ελπίδας, διότι εν αύταΐς γίνεται 

σαφής μνεία ιστορικών γνωστών γεγονότα)1ν άναγομένων εις τήν εποχήν 

αυτού καί μεμαρτυρη μενών υπό τών Βυζαντινών χρονογράφων. 

Ή δημοσίευσις δθεν τών πολυτίμων τούτων μνημείων επιβάλλεται, ΐνα 

λάβη γνώσιν τού συνόλου τών περιεχομένων ό επιστημονικός κόσμος καί 

κατασφαλισθή διά τών νέων στοιχείων ό χρόνος τής ακμής τού Μεταφρα- 

στού. Ή σπουδαιότης τούτων καθίσταται έτι μάλλον καταφανής, καθ’ δσον 

όμιλεΐ αυτός ούτος ό Συμεών καί τάς μαρτυρίας λαμβάνομεν έκ τού στόμα¬ 

τος αυτού, μή έπιδεχομένας άντίρρησιν, ώς εκ τής συντομαπάτης περιλήψεως 

τών εν λόγω επιστολών δειχθήσεται. 

Έκ τής προότης επιστολής (άριθ. 1) μανθάνομεν δτι νέος τήν ηλικίαν, 

ώς δημόσιος ύπάλ?π|λος, είχε τήν επί τών πτωχών επιστασίαν καί μέριμναν 

υπέρ τών οποίων έξαιτεΐται παρ’ άνωτέρου υπαλλήλου τού κράτους εύθηνο- 

τέραν τήν είς αυτούς πώλησιν τών χρειωδών. 

Ή δευτέρα επιστολή (άριθ. 2) είναι ή σπουδαιοτάτη πασών διά τήν έν 

αυτή μνείαν τής εισβολής τού γνωστού αρχηγού τών Τούρκων Χαμβδάν έπα- 

πειλούντος νά είσβάλη εις τό Βυζαντινόν κράτος. Γράφει αποτεινόμενος είς 

τούς μοναχούς τού Όλύμπου, τού Κυμηνά, τού Λάτρους καί τού ’Άθω καί 

παρορμα αυτούς είς εύχάς καί δεήσεις προς τον Θεόν καί παρακαλεΐ, ίνα 

έκτενέστερον δεηθώσι «διά τό νύν επί θύραις είναι τήν τού πονηρού καί 

άθέου Χαμβδά έξέλευσιν καί επειδή μέλλουσι, Θεού συμμαχίφ, τά στρατεύ¬ 

ματα ημών προς αυτόν άγωνίσασθαι». Ό Συμεών όμιλεΐ ενταύθα περί δευ- 

τέρας επιθέσεως τών Τούρκων υπό τήν αρχηγίαν τού Χαμβδάν «έπεί αύ 

πεπληροφορήμεθα νύν επί θύραις είναι τήν τού πονηρού καί άθέου 

Χαμβδά έξέλευσιν» περί τής οποίας ό Κεδρηνός (Μί^ηβ, 122, 65) παρέχει 

πολυτίμους πληροφορίας. Κατ’ αυτόν ό Χαμβδάν δύο άνέλαβεν επιθέσεις 

κατά τού βασιλείου κράτους. Κατά τήν πρώτην επέτυχε, καίτοι ήττηθείς, νά 

συλλάβη αιχμάλωτον, μεταξύ καί άλλων, καί τον υιόν τού Μαγίστρου καί 

δομεστίκου τών Σχολών τής "Ανατολής Βάρδα Φωκά, Κωνσταντίνον, τον 

όποιον άπήγαγεν είς Χαλέπιον καί προέτρεπε ν’ άπαρνηθή τήν πάτριον θρη¬ 

σκείαν διά δε τήν άρνησιν αυτού διά φαρμάκων διέφθειρε. Τούτο μαθών ό 

πατήρ αυτού Βάρδας Φωκάς, καί άντεκδικούμενος, έφόνευσε πάντας τούς συγ¬ 

γενείς τού Χαμβδάν. Τά γεγονότα ταΰτα λαμβάνουσι χώραν έπί τής βασι¬ 

λείας Κωνσταντίνου τού Η' (1025-1028). Βαρέως δέ φέρων τήν τών συγ¬ 

γενών αυτού σφαγήν ό Χαμβδάν, ήτοιμάζετο διά στρατού ισχυρού νά έπιτεθή 

καί πάλιν κατά τού Βυζαντινού κράτους, παρά τάς περί ειρήνης διαπραγμα¬ 

τεύσεις τού βασιλέως Κωνσταντίνου άποστείλαντος έπί τούτφ προς τον 

Χαμβδάν Νικήταν πατρίκιον τον Χαλκούτζην. «Καί παρά τούτο, λέγει ό 

Κεδρηνός, (σ. 65) ό τό άλλάγιον πεμφθείς ποιήσασθαι Παύλος μάγιστρος ό 

Μονομάχος άπρακτος ύπέστρεψεν άσχέτφ δέ περιωδυνία ληφθείς ό Χαμβδάν 

διά τούς αυτού συγγενείς εκστρατεύει κατά Ρωμαίων άγων μετ’ αυτού καί 
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τον παρά βασιλέως πεμφθέντα εις αυτόν πρεσβευτήν περί ειρήνης Νικήταν 

πατρίκιον τον Χαλκούτζην και πολλούς αγαθούς άνδρας των άνδρειοτέρων 

και γενναίων Ρωμαίων έζώγρησε». Ότε ή τοιαύτη προετοιμασία τής νέας 

εισβολής τού Χαμβδάν εγένετο γνωστή εις τήν βασιλεύουσαν, τότε γράφει ό 

Συμεών εις τούς εν λόγω μοναχούς των ανωτέρω όνομασθέντων ησυχαστη¬ 

ρίων και παρακαλεΐ νά δεηθώσι τοϋ Θεού «μή παρόψεσθαι τον λαόν αυτού 

μηδέ δούναι αφορμήν τοΐς άθέοις.,.τό ύπεράγιον αυτού βλασφημεΐσθαι 

όνομα, άλλα μνησθήναι των οίκτιρμών αυτού... καί ένισχΰσαι τον κλήρον 

αυτού δπως κάκεΐνος ένδοξασθή πάλιν εν τή θεομαχώ ψυχή και όμοζήλφ 

τού Φαραώ» (έπιστ. 2). Καί πράγματι, κατά τάς διαδόσεις, εϊσέβαλεν εις τό 

Βυζαντινόν κράτος ό Χαμβδάν μετά στρατού ισχυρού, καί κατ’ αυτού άπε- 

στάλη ό στρατηγός Βάρδας Φωκάς, δστις καί κατετρόπωσαν αυτόν. Τά 

πράγματα είναι σαφέστατα καί ούδεμίαν επιδέχονται άντίρρησιν καί αμφι¬ 

βολίαν. Ό Χαμβδάν εισβάλλει εις τό κράτος επί τής βασιλείας Κωνσταντί¬ 

νου τού Η' κατά τό πρώτον τέταρτον τού ενδεκάτου αίώνος καί ο Μεταφρα¬ 

στής, νεαρός έ'τι υπάλληλος, κατά βασιλικήν ίσως προσταγήν, γράφει εις τούς 

μοναχούς ύποκινών αυτούς εις δεήσεις προς καταστροφήν τού Χαμβδάν. 

Άλλ” αί πολεμικαί ειδήσεις τού Συμεών δεν περιορίζονται εις τούτο 

καί μόνον τό γεγονός. Έξ άλλης αυτού επιστολής (άριθ. 4) πληροφορού- 

μεθα δτι ό Βυζαντινός στόλος έξέπλευσεν εις Καλάβριαν εναντίον καί πάλιν 

των απίστων, ΐνα άγωνισθή κατ’ αυτών, παρακαλεΐ δε καί εν τή περιστάσει 

ταύτη τούς ανωτέρω μοναχούς νά ενώσωσι τάς δεήσεις αυτών υπέρ σωτη¬ 

ρίας τών χριστιανών, ίνα ό Κύριος «εξαποστείλη βοήθειαν εξ αγίου καί 

ενίσχυση καί κραταίωση αυτούς κατά τών άθετησάντων αυτόν καί παύση καί 

γλώσσαν βλάσφημον κατ’ αυτού κινουμένην καί χεΐρα ύπερήφανόν καθ’ημών 

διεγειρομένην». “Ωστε έ'χομεν καί δεύτερον ιστορικόν γεγονός, τήν πατά τής 

Σικελίας εκστρατείαν τών Βυζαντινών, καθ’ ήν, κατά τάς πληροφορίας τού 

Μεταφραστοΰ, άπεστάλη εις Καλάβριαν ό θεοφύλακτος στόλος. Γνωστόν δέ 

εκ τής ιστορίας δτι κατά τό 1038 επί τής βασιλείας Μιχαήλ τού Παφλαγό- 

νος (1034-1041) έφθασεν εις Καλάβριαν ό περιφανής στρατηγός Γεώργιος 

Μανιάκης, ΐνα έλευθερώση τήν νήσον κατεχομένην υπό τών Αράβων1. Ούτος 

περισυλλέξας καί τά στρατεύματα τής Άπουλίας καί Καλαβρίας διεπέρασεν 

εις Σικελίαν καί πεισματώδη συνάψας μάχην κατετρόπωσε τούς ’Άραβας καί 
ανέκτησε σχεδόν άπασαν τήν νήσον2. 

Έν τή ανωτέρω επιστολή προτρέπει ό Συμεών τούς εν Όλύμπφ μονα¬ 

1 Προγενέστερον εκστρατείαν κατά Σικελίας κατά τό πρώτον έτος τής βασιλείας 
Νικηφόρου Φωκά (963-969) αναφέρει ό Κεδρηνός ένθ’ άνωτ. σ. 88. 

2 Ηδ. Παπαρρηγοπούλου, Ίωτορ. Έλλην. “Εθνους τ. 4' σ. 281 - 2 (έκδ. Καρο- 

λίδου 1903). 
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χούς νά προσλάβωσι συνεπίκουρον εις. τάς προς Θεόν εύχάς αυτών καί 

δεήσεις καί τον πνευματικόν πατέρα Δερμοκαΐτην ί. 

Ώς καί έν τή προγενέστερα μου μελέτη περί Συμεών τού Μεταφραστού 

Ισημείωσα (σ. 53 σημ. 3) γνωστός τού Όλύμπου μοναχός υπό τό αυτό επί- 

θετον ενάρετος καί άγιος έζη κατά τούς χρόνους Ρωμανού τού Λεκαπηνού, 

δστις μετά τήν από τοΰ θρόνου άπομάκρυνσιν (945-948) υπό τοΰ συνειδό- 

τος ελεγχόμενος έγραψεν αύτω εξομολογούμενος ιάς αμαρτίας του καί έπι- 

ζητών τήν τούτων άφεσιν. Αλλά, πλήν τούτου τοΰ Δερμοκαΐτου, εχομεν καί 

έτερον άγνωστον μοναχόν τού Όλύμπου, τον πρότερον στρατηγόν καί εΐτα 

μοναχόν γενόμενον, προς όν διεσώθη επιστολή τού Συμεών (άριθ. 3) διά 

τής οποίας παρακαλεΐ αυτόν νά έκθέση εις αυτόν «τάς συνήθειας, άς έκ τών 

αυτών θεμάτων έν οις εστρατήγησεν άνελάμβανε καί προς τήν βασιλείαν 

έκπέμψαι ΐνα τοΐς νύν στρατηγούσι καί πολεμίων, μέν κρατειν άγωνιζομένοις, 

αίσχροκερδίας δέ ήττάσθαι μή αίσχυνομένοις, τύπος αύτοΐς γένισνται καί 

κανών». Ότι ό μοναχός Δερμοκαΐτης ήν πρότερον στρατηγός σαφώς τούτο 

δείκνυται έκ τής έν λόγω επιστολής· άλλά τίς ούτος άγνωστον δτι δέν δύνα- 

ται νά συνταυτισθή μέ τον γνωστόν στρατηγόν Μιχαήλ τον Δερμοκαΐτην 

είναι προφανές, άφού ούτος μέχρι τοΰ 1040 διετέλει έ'τι έν ένεργείφ στρατη¬ 

γός εις άντικατάστασιν τού παυθέντος Βασιλείου Συναδηνού διορισθείς, ΐνα 

πολεμήση κατά τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων Πέτρου τού Δελεάνου 2. 

Κατά τά άνωτέρω δθεν εκτεθέντα Συμεών ό Μεταφραστής έγεννήθη 

περί τάς άρχάς τής ένδεκάτης έκατονταετηρίδος καί παρέτεινε τό ζην, ύπερ- 

βάς τό εβδομηκοστόν έτος τής ηλικίας, μέχρι τής βασιλείας Μιχαήλ τού 

Δούκα (1071- 1078) οπότε καί άπέθανεν έγκωμιασθείς υπό τού Ψελλού 

(Ί*1079). Εις ένίσχυσιν τών άνωτέρω θά εΐχομεν συνεπίκουρον καί τήν έν 

τή έκτη έπιστολή μνείαν τού άπό Σακελλαρίου εις τήν μητρόπολιν Λαοδι- 

κείας προαχθέντος Πέτρου, άν ούτος έκ τών επισκοπικών καταλόγων έτύγ- 

χανε γνωστός. Τήν έκλογήν τού φίλου αυτού Πέτρου καθιστά γνωστήν ό 

Συμεών εις τον μητροπολίτην Σμύρνης Νικήταν καί προτρέπει αυτόν νά 

εύαγγελισθή ταύτην εις τήν έκκλησίαν Λαοδικείας. Μετά τού Πέτρου τούτου 

διετήρησε καί μετά τήν έκλογήν αυτού εις μητροπολίτην Λαοδικείας φιλικήν 

άλληλογραφίαν ό Μεταφραστής, ώς μαρτυρούσιν αί τρείς προς αυτόν άπευθυνό- 

μεναι έπιστολαί του, έν μια τών οποίων ούτωσί εκφράζεται περί τού Πέτρου. 

«Έδεξάμην τήν καλήν εκείνην καί ήδίστην επιστολήν, εναργή τφ ό'ντι χαρα¬ 

κτήρα τής άγαθής σου καί γλυκείας ψυχής· καί γάρ φέρων αυτή ενέθηκας 

ήθος τε σώφρον καί 7]μερότητα καί μελιχρόν πνεύμα καί τήν άπό τών χει- 

λέων ρέουσαν ηδονήν καί μοι έδόκεις δι’ αυτής όμιλεΐν ώσπερ έθους έχεις, 

1 Βλ. τά σημεκοθέντα υπό Αιμιλίας Ζολώτα περί Δερμοκαϊτών, έν Άθηνάς 
22.146 έξ. 

2 Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, Ένθ5 άνο)τ. σ. 285- 
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μάλα κοσμίως παραμιγνύων κόσμφ τάς χάριτας». Έκ τούτων καί εξ δσων 

εν συνεχείς γράφει, φαίνεται οτι δ Πέτρος ήν εκ των εύπαιδεύτων ιεραρχών 

τής εποχής'του άπολαύων τής εύνοιας και έκτιμήσεως τού πανίσχυρου Μετα- 

φραστοΰ και τό πρώτον ήδη γνωριζόμενος, 

Έκ τών λοιπών επιστολών τού Συμεών (άριθ. 8-16) τών άπολυθει- 

σών ώς από μέρους τού βασιλέως εις μητροπολίτας, πνευματικούς πατέρας, 

συγκλητικούς και στρατηγούς, μανθάνομεν βασιλικήν τινα συνήθειαν, απο¬ 

στολής άρτου καί οίνου εις πρόσωπα τής εύνοιας του. 

Τάς έπιστολάς ταύτας, τάς μέχρι τού δε άγνωστους, καί διά την γλαφυ- 

ρότητα αυτών καί διά τάς πολυτίμους έν αύταΐς ειδήσεις δημοσιεύομεν 

ενταύθα βέβαιοι οντες δτι σημαντικήν παρέχομεν συμβολήν εις τα άφορώντα 

τον Μεταφραστήν καί τήν εποχήν αύτοϋ. 

Έπιστολα'ι 

Συμεών Μαγίατρου χα'ι Λογο&έτον. 

1. 

(Ανεπίγραφο ς) 

Αλλά σύ μέν, τιμία μοι. καί θεοφιλέστατη -ψυχή, ζήλω τώ περί τούς 

πένητας διαφλεγόμενος καί ρύεσθαι τε βουλόμενος από τών διαρπαξάντων 

αυτούς γνωρίσεις ήμΐν διά φίλης σου καί γλυκείας γραφής τά παρά τών καί 

Θεού καί ημών τής εντολής άφισταμένων παλαμώμενα κατ’αυτών πλήν καί 

δ ήμΐν πολυπραγμονούσι ταύτα καί έργον ού μικρόν τιθεμένοις ούχ ούτως 

ήκουσται τά περί τού βρομίου, άλλ’ εύωνότερόν τι διαπιπράσκεσθαυ καί γάρ 

αυτός εκείνος ό τού δρόμου λογοθέτης ήμΐν είπεν επί τών λ τούτο πιπρά- 

σκεσθαι- ημείς δέ τοιαΰτας αμφιβολίας καταλιπόντες καί τού ασφαλούς γενό- 

μενοι διωρισάμεθα τεθεΐναι έν τώ τού κτηματικού έντάλματι έξωνήσασθαι 

10 τούτο καθώς επί τού τόπου πιπράσκεται. αυτός δέ τό έμόν πολυτιμότατου 

κτήμα σώζοιό μου παρά Θεού καί σώζοις τούς έμούς πένητας από τών βλά- 

πτειν καί άδικεΐν αυτούς μή εύλαβουμένων. 

2. 

Εις τον ’Όλυμπον είς τον Κυ[μίναν] 

εις τό Λάτρος χα'ι εις τόν ’Ά&ω. 

15 Οιδα κόπων ύμΐν καί αγώνων γινόμενος πρόξενος, πατέρες μοι τιμιώ- 

τατοι, συνεχώς γραφών καί παρορμών υμάς εις εύχάς καί δεήσεις τάς προς 

τόν Κύριον: άλλ’ έπεί ό κόπος ούτος υπέρ τής τών Χριστιανών έστι σωτηρίας, 

πέπεισμαι μή ακούσιον είναι, άν καί μεθ’ ηδονής παρ’ υμών γίνεται. Έπεί 

αύ πεπληροφορήμεθα νύν επί θύραις είναι τήν τού πονηρού καί άθέου 

ί:ψ· 

< 
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Χαμβδά έξέλευσιν καί μέλλουσι, Θεού συμμαχία, τά στρατεύματα ημών προς 

αύτόν άγωνίσασθαι, παρακαλούμεν τήν υμών εύλάβειαν εκτενέστερου προς 

τόν Θεόν τάς ύμετέρας όσιας ύψωσα ι χειρ ας καί δεηθήτε τής αύτού άγαθό- 

τητος μή περιόψεσθαι τόν λαόν αύτού μηδέ δούναι αφορμήν τοΐς άθέοις διά 

τάς ημών αμαρτίας τό ύπεράγιον αύτού βλασφημεΐσθαι ό'νομα, αλλά μνη- 5 

σθήναι τών οΐκτιρμών αύτού οτι άπ’αιώνός εΐσι καί ένισχύσαι τόν κίτρον 

αύτού, δ πως κάκεΐνος ένδοξασθή πάλιν έν τή θεομάχφ ψυχή καί όμοζήλω τού 

Φαραώ, καί ημείς ασωμεν τό επινίκιόν τε καί εύχαριστήριον άσμα τφ ές άεί 

δεδοξασμένω αυτού όνόματι. δμως καί προς τόν άγιώτατον καί θεοφιλέστατου 

μητροπολίτην Κυζίκου γράφομεν ΐνα κάκεΐνος προτρέψη ύμΐν εις τάς υπέρ 1° 

χριστιανών θεοπειθεΐς εύχάς ύμών καί δεήσεις. 

3. 

Είς τόν Δερμοχαΐτην. 

Επειδή περ τήν σήν εύλάβειαν έπιστάμεθα μή μόνον έν τή μοναχική 

διαλάμψαι καταστάσει, άλλά καί έν τή κοσμική ούχ ήττον έπιπρέψαι διαγωγή, 

βουλόμεθα έν δσοις άν θέμασιν έστρατήγησας άκριβώς έκθέσθαι τάς συνήθεις, 15 

άς έκ τών αυτών θεμάτων άνελάβου καί προς τήν βασιλείαν ημών έκπέμψαι, · 

ΐνα τοΐς νύν στρατηγούσι καί πολεμίων μέν κρατεΐν άγωνιζομένοις, αισχρο¬ 

κέρδειας δέ ήττάσθαι μή αΐσχυνομένοις, τύπος αύτοΐς γένωνται καί κανών. 

Καί ώσπερ τοΐς κατά τό μοναχικόν άμαρτανομένοις ύπάρχεις θεραπευτής ούτω 

καί τοΐς κατά τό πολιτικόν σφαλλομένοις γένη διορθωτής, Σπουδασάτω ούν 20 

ή σή αρετή καί τούτο κατά θέλησιν ήμετέραν γενέσθαι καί προς ημάς 

έξαποσταλήναι, 
4. 

ΕΙς τόν νΟλυμπον είς τόν Κν[μιναν] 

είς τό Λάτρος χα'ι είς τόν 'Ά·&ω. 

Επειδή περ τοΐς τού Χριστού άρνηταΐς καί τό τοΐς ειρήνης αγαθόν 25 

τέλεον έξαρνήσασθαι καί προς μάχην όπλιζομένοις ο θεοφύλακτος ημών 

στόλος ό ε’ις Καλαυρίαν άποσταλείς μέλλουσιν ήδη πολεμεΐν καί, Θεού συμ¬ 

μαχία, κατ’ αύτών άγωνίζεσθαι, άκριβώς είδότες σου τήν ίεράν καί Θεώ 

ήγκαλισμένην ψυχήν σφοδρά τής τών χριστιανών σωτηρίας φροντίζουσαν, 

αίτούμεθα θερμότερου σεαυτόν διαναστήσαι περί τάς προς τόν κοινόν 30 

Δεσπότην δεήσεις, προσλαβέσθαι δέ καί τόν πνευματικόν ημών πατέρα, τόν 

Δερ μοκαΐτην πάσί τε τοΐς έν τώ Όλύμπω μοναχοΐς διαλαλήσαι καί 

κοινήν προς τόν κοινόν Δεσπότην τόν Χριστόν καί Θεόν ημών ικεσίαν ποιή- 

σασθαι ΐνα ίλέω ό'μματι έπόψηται τόν κλήρου αύτού, έξαποστείλη τε βοήθειαν 

έξ αγίου καί ένισχύση καί κραταιώση αύτούς κατά τών άθετησάντων αύτόν 35 

καί παύση καί γλώσσαν βλάσφημου κατ’αύτού κινουμένην καί χεΐρα ύπερή- 

φανον καθ’ημών διαγειρομένην. 
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5. 

(Ανεπίγραφος ) 

Έδεξάμην σου την επιστολήν, αδελφέ, την καλήν εκείνην καί πολλήν 

Ιμοί την ηδονήν έμποιήσασαν. εγώ γάρ, μα τήν σήν φιλτάτην μοι κεφαλήν, 

αφ’ οΰ των μέν ενταύθα διέστης, οΰ διέλιπον πυνθανόμενος τοΰτο μέν εί * 

έφοίτησεν αυτόθι γράμματα προς ημάς, τοΰτο δέ και μάλλον εί βουλοιτό τις 

δ προς τά αυτόθι άποδημείν οίος έμπιστευθήναι προς σέ γράμματα_1 διεκώ- 

λυσε πάντως άμφότερα ή προ μικρού των Αγαρηνών έφοδος, οΰκ άπροσδό- 

κιμος οΰσα, καί τήν των Άρμενιακών καταδραμεΐν, δ με καί δεινώς έθραττε 

καί δέους έποίει μεστόν εΰπτόητος γάρ πάσα ψυχή καί φύσει δειλή περί τό 

φιλοΰμενον, Ποσάκις δέ με δοκεΐς καί διαλογίσασθαι μήποτέ μου καί επελά- 

10 θετό, μήποτε οΰ τήν αυτήν μοι σώζει καί εις έτι διάθεσιν οίαν δτε περί τήν 

ενδημίαν έτύγχανεν έχων. Έπεί δέ κατέλαβεν ή επιστολή διελΰθη ταΰτα 

καθάπερ ονείρων σκιά μετά τήν γρήγορσιν ώς δέ καί εις χείρας είχον αυτήν 

τον δεσμόν λυσας άπεΐδον ευθύς εις τό μήκος, καθάπερ οί διψώντες προ του 

πιεΐν εις τό μέγεθος τής κύλικος άποβλέπουσιν έπειτα σχολαίως τε καί προς 

15 εκαστην ενδιατρίβων συλλαβήν άνεγίνωσκον παρατείνων έμαυτώ τό ήδύ καί 

θέλων μή λήξαι προ τοΰ κόρου τό τής ηδονής αίτιον, συνεχώς τε παρ’έκαστα 

επιστένων μετά τίνος ευφρόσυνης· ταΰτόν γάρ ήν μοι λύπης τε τής παρούσης 

φάρμακον καί ετέρας ποιητικόν, καθό μέν γάρ είκός τής σής εθεώμην ψυχής 

θεραπείαν τοΰ λυποΰντος είχον είτα δι’ αυτής πάλιν εις μνήμην αγόμενος, 

20 αΰτοΰ εκείνου τοΰ πρωτοτύπου φημί καί τής αλήθειας, τί μή λέγω φανερώς; 

σου τής εμής ψυχής, όδυνηρώς διεκείμην καί με τι τοιοΰτον πάθος εΐσήει 

οιον φασί πάσχειν τάς τίγρεις τών τέκνων αΰταΐς θη ρω μενών καί γάρ οί 

λαβόντες έρημα ταΰτα, τής μητρός άπούσης, είδότες ώς ά'φυκτον αυτή τό 

τάχος καί ώς οΰκ αν λάθοιεν εις τέλος ή διαφυγεΐν δυνηθείεν, ά'γγη τινά 

25 φέροντες ύελά εις εν αΰτών έν είσάγουσι τών σκυμνίων είτα τήν έξοδον 

άποφράξαντες ακριβώς άφιάσι τοΰτο κατά τής όδοΰ φεύγοντες· τοΰτο δέ 

ποιοΰσιν, εκείνη μέν διατριβήν τινα καί προσεδρίαν, έαυτοΐς δέ καιρόν απαλ¬ 

λαγής μηχανώμενοΓ καί γάρ έντυχοΰσα, φασίν, ήδεται μέν όρώσα καί παύεται 

τής ορμής, προβαλεΐν δέ πειρο^μένη καί έν χρφ πελάσαι θορυβείται δεινώς 

30 άπό τής αφής καί ούτως άλύει περί αΰτό καί οΰκ έχει τις γένηται. Τοιοΰτον 

δή καί ημάς οϊου περί τήν σήν επιστολήν πεπονθένατ οίονεί γάρ σε βλέπον- 

τες δι’ αυτής έστάναι τε ώσπερ έχεις δοκοΰντες καί ήμΐν ήδέως κατά τό σύν- 

ηθες όμιλεΐν έμαχόμεθα περί τήν σκιάν καί προσβαλεΐν οΰκ ήν οΰ'τε άσπά- 

σασθαι τά φίλτατα πάντως εκείνα και πνευματικά· αλλά γένοιτό μοι καί 

35 πάλιν αΰτών τφ δντι περιτυχείν, αΰτόν δηλονότι σέ τοίς όφθαλμοΐς δψεσθαι, 

1 Λ έξις δυσανάγνωστος. 
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μηδέ δεομένων τών αινιγμάτων νυνί δέ καλά πάντως καί τά αινίγματα, τά 

παρά σοΰ φημι γράμματα, τά χρυσά μειλίγματα δντα ψυχής πόθφ καμμού- 

σης καί προς οΰδέν επιστρεφομένης έτερον ή λυούσης τήν άλγη δόνα- χαΐρέ 

μοι, αδελφέ, χαίρε ή μόνη έμοί χαρά καί παρών τφ ό'ντι καί μή παρών τοίς 

εΐκάσμασιν. 5 

6. 
Είς τον Σμύρνης [Νικήταν]. 

Ό τών παρόντων μοι τούτων προς σέ γραμμάτων, φίλων ήδύτατε καί 

προσφιλέστατε, διακομιστής εις έστι τών υπό χεΐρα τινί τών κατά γένος μοι 

προσηκόντων, δεΐται δέ τής σής χειρός καί μάλιστα έφ’ οίς τφ δημ.οσίφ 

τέτακται λειτουργεΐν, φ καί βοηθήσαι καί φανήναι δυνάμενος μή άπόσχη 10 

Θεοΰ τοΰτό σοι δεδωκότος. Τά δ’ άλλα πάντα αΰτός άπό γλώσσης έρεΐ, 

παρ’ δσα τούτον ή χρεία παρακαλεΐ. Ημείς δέ τό έλπίζειν τάς τοΰ μεγάλου 

Βασιλείου έπιστολάς ήδη καί άπειρήκαμεν λογιζόμενοι δτι πόσον εΰφρανεΐς 

ά'ρα μετά τό δοΰναι δσον έκόλασας ταίς έλπίσι- καί τοι γε καί τήν όκτάτευχον 

οΰ μακράν ή προθεσμία ποιεί, ώστε καί ταύτην λαβεΐν αλλά σύ τοιοΰτος 15 

οίος έξαρτάν τών άγαθών ελπίδων τούς φιλουμένους, βραδύς μετά τήν ΰπό- 

σχεσιν ών καί σφόδρα διαμέλλων έν τφ διδόναι, μέσους τε αΰτούς ιστών1 

τούτοις έλπίζειν καί τοΰ μή τρυφάν, ώστε καί τά κατά τον Τάνταλον ψευδή 

εκείνα καί μυθικά σπεύδειν προς άλήθειαν άγειν, καί τότε προς τίνας χράσθαι 

τούχοις ό κλεπτίστατος σύ προς τούς φιλοΰντας2. Ευαγγελίζομαι τοΰ καλού 20 

Πέτρου, τοΰ κοινού φίλου τοΰ Σακελλαρίου τήν εις τό είναι σοι. συλλει¬ 

τουργόν προσδόντες καί τιμήν, αΰτός δέ τή Λαοδικεία τή καλή τά εΰαγγέλια 

κόμιζε, ήτις εκείνον έξει καλώς αυτήν κοσμοΰντα καί περι?ναμβάνοντα. 

7. 

Εις τόν Κοιαίστωρα. 

Τιμίας σου αναφοράς, κύριέ μου, καταλαβούσης, περιφανέστατε, γράμ- 2ό 

ματα προς ημάς οΰκ ήν τήν ούν αιτίαν έπιζητοΰντες οΰδεμίαν έτέραν έχομεν 

έννοεΐν ή κατά ά'μυναν τοΰτο γενέσθαι, τφ γράμματα ημάς πρότερον σά 

δεξαμένους μή άντιδοΰναι- τοΰτο οΰν πάντως έγνωμέν σε ποιήσαι σιωπή τήν 

σιωπήν αμυνόμενος· αλλά τό μέν ήμέτερον ακούσιον, τοΰ τήν αναφοράν δια- 

* κομισαμένου εΰθύς μετά τής λήψεως άπελθόντος καί μή συνεγνωκότων ημών 30 

τό δέ σόν φανερώς εκούσιον έπεί οΰν καί δικαστής εί καί δικαστών ό σοφά>- 

τατός τε καί δικαιότατος, κρίνον μεταξύ έμοΰ τε καί σοΰ καί εί μέν καλώς 

τετιμώρημαι, εί καί άκων, ύποίσω τήν τιμωρίαν εί δ’ οΰ δίκαιον έκουσίφ 

1 Εαυτούς Ιστών ό Κώδ. 

| 2 Ή πρότασις αύτη ακατάληπτος. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος I . 3 
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τραύματι κολάζεσθαι τό ακούσιον, αυτός ό πλήξας, αυτός και θεραπεύσαι 

δικαίωσον θεραπεύεις δέ πάντως δικαίως μή τό παρόν τουτι φαΰλον γραμ¬ 

ματέων καλώ τε και εΰγενεϊ τω παρά σου άμειψάμενος, άλλα καί τό χρεω- 

στοΰμενον άποδοΰς. 

8. 

0 Ως έκ τοϋ βασιλέως τιν'ι μητροπολίττ}. 

Οίδα δ'τι τον παρά σου γνησίως λατρευόμενον Κύριον καί δι’ εγκράτειας 

θεράπευειν βουλόμενος ίκανώς αν τό σώμα τή ασκήσει κατέτηξας, δσον καί 

τον καιρόν έχεις εις τούτο παρακαλοΰντα’ διά τούτο σε καί μετρίως άναλαβειν 

τω βραχεί τούτφ άρτω καί τω οϊνω προεθυμήθημεν, ών καί μετασχεϊν πάντως 

10 ου παραίτηση διά τον πέμψαντα, μηδέν των κατά Θεόν σκοπών σου λυμαι. 

νομενών ώσπερ γάρ των σωματικών άρχειν παθών επαίνων άξιον, ουτω καί 

το των φιλικών ήττάσθαι θεσμών μακαρισμών ούκ άμέτοχον. 

9. 

Τιν'ι κατά πνεύμα πατρί.. 

Σύντροφον μέν σοι την νηστείαν και συνήθη έπίσταμαι καί κατά τον 

15 άλλον πάντα καιρόν, νυν δέ καί πλέον δτε καί τούς άλλως έχοντας εγκράτειας 

όρώμεν μιμνησκομένους· εΐ τι ούν έμοί πείθεσθαι δει, πάτερ πνευματικέ, υίώ 

τψ έν πνεΰματι, των εξ αγάπης ειλικρινούς άποσταλέντων σοι μέτριων, μή 

παραίτηση μεταλαβείν καί τω διακόνω σώματι βραχεΐαν χαρίσασθαι την 

παράκλησιν ουτω γάρ κάκεΐνο χρησίμως ύπηρετοΰμενον έξεις εις την έπαι- 

20 νετήν εργασίαν καί καρπόν έτερον ήδίω τρυγήσεις έκ τής κατά Θεόν αγάπης 
φυόμενον. 

10. 

ΤινΙ Στρατηγω. 

"Ωσπερ αυτός απαιτείς εύλόγως παρά των ύποτεταγμένων σοι την εύπεί- 

θειαν, ουτω δίκαιον ευπειθή δείκνυσθαι τω καί σοΰ, Θεού νεύματι, Κύριον 

25 είναι λαχόντι. Έπεί ούν οιδά σου την αρετήν ου κατά τών ορατών μόνον 

άνδριζομένην εχθρών, άλλα καί κατά τών νοητών μάλλον όπλιζομένην καί 

τον νουν σπεύδουσαν διά νηστείας καθαίρειν, νηστεία δέ άμετρος άτονον οιδε 

τό σώμα ποιείν, τον βραχύν τούτον άρτον μετά τού πόματος δ σός εγώ 

κηδεμων μάλλον ή βασιλεύς, παράκλησιν ώσπερ μετρίαν τού πεπονηκότος σοι 

30 σώματος έξαπεστειλα. Πείσθητι τοιγαρούν τφ γνησίω φιλώ καί βασιλεΐ καί 

τών πεμφθέντων άνυποκρίτως μετάλαβε- ουδέ γάρ ήττονα νηστείας ό τής 
ύπακοής καρπός τον μισθόν προξενεί. 

Ό χρόνος της ακμής Συμεών τοϋ Μεταςρραστοΰ. 35 

11. 

Τιν'ι Σζρατηγφ. 

Καί νηστεύειν ούκ άποτρέπω — συμφέρειν γάρ οίδα κατά τών αοράτων 

εχθρών — καί άσιτείν άμέτρως ούκ επιτρέπω· βλάπτει γάρ τούτο τούς κατά 

τών ορατών εχθρών άγωνιζομένους. Έπεί ούν σε γινώσκομεν ούχ ήμίν μόνον, 

άλλα καί Θεω άρέσκειν βουλόμενον καί θερμοτέρω έ'ρωτι τής νηστείας άντι- 5 

ποιούμενον, ίνα μή λάθης διαλύσας σου τον τόνον τού σώματος, τά μικρά 

ταυτί πρός άνάκτησιν έξαπεστειλα μεν. Μετάλαβε τοίνυν τών πεμφθέντων 

άνενδοιάστως διά την τού πέμψαντος εντολήν καί πάλιν έχου τής προκειμένης 

έγκρατείας' ό κωλύσων ούδείς- ϊν’ άμφότερα κατά λόγον ής δεδωκώς’ Θεω 

μέν τό καθαίρεσθαι καί ήμίν τό πείθεσθαι. 10 

12. 

Τινϊ Συγκλητικώ. 

Καλόν καί νηστείας είδέναι καιρόν καί τούς τής φιλίας νόμους μή παρο- 

ράν. Έπεί ούν σε σαφώς έπιστάμεθα καί Θεω δι’ αρετής οίκειούμενον, ώσπερ 

αύτω την εγκράτειαν, ουτω έμοί τήν εύπείθειαν έπίδειξον έν καιρφ καί τών 

πεμφθέντων σοι μετρίαη· εις άνάρρωσιν τού πεπονηκότος σοι σώματος μή 15 

παραιτήση μεταλαβείν δείξωμεν άλλήλοις άμφότεροι τήν στοργήν εγώ 

πέπομφα τό πρός άνάκτησιν κηδεμονικώς, αυτός μετάλαβε τών πεμφθέντων 

περιχαρώς. 

13. 
( Ανεπίγραφος) 

°Η νηστεία βρωμάτων έστίν αποχή, ού τής κατά Θεόν αγάπης αποτροπή" 

έπεί ούν νενήστευκας νόμφ θείων πατέρων πειθόμενος, δείξον δτι καί φιλείς, 20 

τών τής φιλίας δρων μή άφιστάμενος" δείξεις δέ πάντως εί τών άποσταλέν¬ 

των σοι διαθέσει "ψυχής μεταλάβοις" δύναται γάρ βρωμάτων αποχή καί μετά- 

ληψις κατά καιρόν γενομένη καν εναντία ή, καί νηστείας νόμους τιμάν καί 

τούς τής φιλίας ορούς μή άθετείν. 

14. 
Τιν'ι κατά πνεϋμα πατρί. 2ό 

Οίδ’ οτι καί τον τοΐς άλλοις τρυφής ό'ντα καιρόν, αύτός διά νηστείας 

αγιάζεις Θεω, καί μάλιστα νΰν δτε καί τοΐς ποσώς ευλαβούμενοις τον Κύριον 

άξιος ο καιρός εγκράτειας κρίνεταΐ' άλλ’ έπείπερ καί άγάπη μάλλον ή νηστεία 

Θεός θεραπεύεται, άφ’ής ορμώμενοι τά βραχέα ταύτα πέμψαι προεθυμήθη¬ 

μεν, μή παραίτηση μεταλαβείν ού γάρ τό τής εγκράτειας εντεύθεν υψηλόν 30 

σου βλάβη σε ται καί ό τής αγάπης πληροφορηθήσεται νόμος. 
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15. 

ΤινΙ Στρατηγώ. 

Ου προς τούς ορατούς οίδά σε μόνον εχθρούς μαχόμενον, άλλα και κατά 

των αοράτων μάλλον πολεμίων άγωνιζόμενον. διό και την έκ Θεού ροπήν 

κατά των ορατών σύμμαχον έχεις. Εΐ τι συν έμοί πείθη μετάλαβε των 

5 πεμφθέντων έξ εύμενείας διά την πρός ημάς εύνοιαν, εντεύθεν γάρ καί προς 

τό καλόν τής νηστείας στάδιον ούδ’ ότιούν έμποδισθήση καί προς τον υπό 

χεΐρα πάλιν έξεις αυτός εύλόγως άπαιτεΐν εύπείθειαν. 

16. 

Τινι Μητροπολίτη. 

Αυτός, ω παρίστασαι και λατρεύεις Θεός, αυτός και τό τής νηστείας έδειξε 

10 χρήσιμον και τό τής αγάπης έθέσπισε καιριώτατον εϊ τι ούν έμοί πείθει, 

των φιλίας τρόπω πεμφθέντων σοι, νόμφ καί αυτός φιλίας μή παραίτηση 

μεταλαβεΐν, ΐνα δείξης δτι καί σάρκα λεπτύνειν οιδας διά νηστείας καί ψυχήν 

λιπαίνειν τή τής φιλίας πιότητι. 

17. 

Τον Μητροπολίτου Κυζίκου. 

15 Εί έν τφ πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήναι τήν αγάπην των πολλών, 

είπεν ό Κύριος, τί χρή λογίσασθαι, κύριέ μου καί αδελφέ, τήν άφιλόν σου 

ταύτην καί μακράν σιωπήν καί τήν των πάλαι συνήθων τελείαν λήθην τε 

καί παρόρασιν, ήν ό αύχμός τής αγάπης καί ή επομβρία τού μίσους ώς επί 

τό πλεΐστον εΐωθεν άπογεννάν καί τελεσφορεΐν; Εί δέ καί έξισάζειν τό πράγμα 

20 ύπό τής περιουσίας τής σοφίας σου άποδεΐξαι πειραθής καί περιτρέψαι προς 

τον έγκαλούντα τό έγκλημα, άλλ’ ούκ έστιν ϊσον τον εύτυχούντα καί προς 

τάς πρώτας ανιόντα τιμάς καί πολλαχόθεν τό έλλαμπρύνεσθαι καί εύθυμεΐν 

έχοντα καί δαψιλείς τούς των λόγων αυτού ποταμούς καθ’ εκάστην ραδίως 

προς ούς βούλεται Ιπαφιέντα άντιπαραβλέπειν ή προσαγορεύειν έθέλειν τούς 

25 δυστυχοΰντας καί άθετούντας των φίλων, καί πολλαχόθεν προς τό μισειν τό 

ζήν λαμβάνοντας άφορμάς καί τό αυτούς εκείνους πάλιν προς τούς εύτυ- 

χοΰντας παρρησιάζεσθαι καί θρασύτητος μή διαφεύγειν αιτίαν καί οχληρούς 

δοκεΐν έν τφ προθυμεΐσθαι γράφειν καί προσαγορεύειν από τού ίσου 

αύτοίς. Έγώ γάρ ελεγον οτι εΐ τίς έστι παράκλησις αγάπης, εΐ τινα σπλάγχνα 

30 οίκτιρμών, έθελήσει ποτέ ό καλός Συμεών τον όγκον τον περί αυτόν παρι- 

δών έπισταλάξαι τινά παραμυθίας ρανίδα διά των λόγων ήμΐν τοΐς κατά 

τής έπιφθόνου καί ζηλωτής διαζευχθεΐσι φιλίας καί παρόρασιν δυστυχήσασι 

φίλων πολλών καί υπό μυρίων καθ’ εκάστην πολιορκουμένοις ασθενειών καί 

Μ 
φ 
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καρτερώς έλαυνομένοις από τού ζήν, ε! καί μόνη τή άρρήτφ καί άνεξιχνιά- 

στω τού πλάστου οικονομία προς τον βίον ετι κατεχόμεθα καί των αυτού 

μετέχομεν δυσχερών. Έπεί δέ αυτός ώς πάλαι ούς νεκρούς ημάς σεσηπότας 

ήδη καί όδωδότας μεγαλοψύχως παρέδραμες καί ώσεί σκεύος έλογίσω διαρ- ^ 

ρυέν καί απολωλός, ήναγκάσθημεν κάτωθεν εκ τής τών κακών δίΛης βραχύ 5 

τι άνανηψάμενοι τφ έκ τού ιού τής άμαθίας άχρήστψ λογικώ σιδηρίω τούτω 

1 τήν λογοτόκον σου πλήξαι διάνοιαν, εΐ πως βραχύς τις φιλίας σπινθήρ 

έξαφθείη ό τής αγάπης σου πυρσός, δς ύπό συχνή σποδιά επί χρόνον πολυν 

καλυφθείς τέλεον όσον ούπω άποσβεσθήναι δοκεΐ καί όύκ έστιν δθεν αυτόν 

αύθις ανάψω μεν. Διά ταύτα τοίνυν ΐσως άπεθρασύνθημεν εις άνάμνησίν σε 10 

τής έκκλεισθείσης φιλίας άνακαλέσασθαι καί προς τά κάτω καί περί ή μάς 

τον οφθαλμόν σου, καν μή τον αισθητόν, τον γοΰν τής διανοίας πεΐσαι μετα- 

γαγειν καί εύμενώς ίδεϊν έφ’ ή μας καί τής ήδίστης σου μεταδούναι φωνής. 

Εί δέ μή μάτην καί παραβόλως καί τολμηρώς έθαρρήσαμεν τά μετά ταύτα 

μαρτυρήσει σαφώς- τά δέ βραχέα ημών λάχανα προσδεχθειη σοι. 

ΓΙρός ταύτα αντέγραψε 

* 

ι 

Χάριν έχω τή μακρά ταύτη μου σιωπή, καν πολλήν έσχε παρ υμών τήν 

αιτίαν κδν πολλούς ήμΐν τούς δνειδισμούς προεξένησεν, οτι μοι αφορμή 

γέγονε νυν προς τής φίλης έμοί τφ όντι καί ποθουμένης προσαγορευθήναι 

γλώττης- ώστε οπότε βούλει κολάζειν ημάς προς σε τι πλημμελούντας ουτω 

κόλαζε μάστιγι τή τής γλώττης, ούχ ώσπερ νυν μαλακώς καί ήπίως ημών 20 

καθικόμενος, άλλα καί σφοδροΐς άλλως καί δριμυτεροις παιων τοΐς ρημασι, 

καί χάριν όμολογήσομέν σοι τών πληγών τούτων εύφραίνειν μάλλον ή λυπεΐν 

δυναμένων σύ δέ άλλ8 όπως μή δόξης ού προς φίλους άλλα προς κόλακας 

μόνον έχειν καί τό δλον απλώς σοι χαρίζεσθαι βουλομένους, απολογησομεθά τι 

καί προς τά καθ’ημών έπενηνεγμένα ού φιλικάς μόνον, άλλα καί φιλαλήθεις 25 

ποιοΰντες τάς αποκρίσεις, τήν γάρ σιωπήν ημών πικρώς ώνείδισας- καί είδώς 

δτιπερ άντεγκαλεΐν τά ΐσα δυνάμεθα καί τήν αυτήν επαγειν σοι σιωπήν, 

προλαβών αυτός καί λύειν πάσας σπεύδων τάς άντιθέσεις ώσπερ ούκ αγαπών 

νικάν ήν μόνον ΐδης τούς νικωμένην φωνήν έχοντας, μή τι γε καί ίχνος 

απολογίας, ούκ ίσον έφης τό χρήμα παρ’ άμφοτέροις τής σιωπής, άλλα τούς 30 

εύτυχοϋντας, άλλα τούς ήρεμούντας καί πολλής ώσπερ ύμεΐς άπολαύοντας τής 

άπραγμοσύνης τούτο ράδιον ποιεΐν δύνασθαι, ώς ή γε ευτυχία αύτη, ήν τινα 

δή καί καλεΐς εύτυχίαν, πολλήν ούσαν άτεχνώς δυστυχίαν, ικανωτάτη μηδέ 

άναπνεΐν έλευθερίως ποιεΐν, μή τι γε καί γράφειν άκιολύτως παρέχειν τούς, 

ώσπερ ημείς, ώς δεσμών άλυτων ύπ’ εκείνης κατειλημμένους. Αυτός τοίνυν, 35 

ώ μακάριε, αυτός μάλλον έχου τών σών καί δίδου τή καλή ταύτη καί φδική 

γλώττη τά έαυτής ένεργεΐν, ή τό εύ λέγειν ούτως έστί ράδιον, ώς τό απλώς 

λέγειν έτεροις, ού κατά ώρας τινάς επιτηδείους ώσπερ οΐ μουσικοί τών ορνί- 
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θων, άλλ’ ώσπερ τό άδειν προθύμου μένους. μηδέ βιάζου ταύτην ρεϊν πεφυ- 

κυΐαν τή μακρα τήδε σιωπή περιφράττων. Οισθα δτι οΰδέν μετά την δ'ψιν 

ετερον τοΐς μακ.ράν διεστηκόσι των φίλων ώς τό των λόγων έστί παραμύθιον 

5 εϊ γάρ εϊκών σώματος άρκούσα παράκλησις τοΐς πόθφ κατειργασμένοις, πώς 

ο! λόγοι ψυχής όντες εικόνες, ώς οϊ πάλαι λόγοι φασίν, ούχί μάλλον παρακα- 

λεΐν δυνήσονΐαι τούς φιλούντας; "Ωστε ούδέν σοι λείπεται μή γράφοντι προς 

απολογίαν, ή τό μή φιλεΐν ύποπτεύεσθαι, έπεί και γλώτταν εχεις λέγειν 
εΰ δυναμένην. 

ϊ ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛεως ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 

ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΑΠΩΝ 

ΕΝ ΤΗι ΟΡΘΟΔΟΞΩι ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

} - 

Κατά τό πρώτον ήμισυ τής δευιέρας έκατονταετηρίδος ή Θεία Ευχαρι¬ 

στία άπεσπάσθη τού κοινού δείπνου τών Χριστιανών καί μετετεθη εις τήν 

πρωίαν. Τό κοινόν δεΐπνον, τό όποιον ώνομάζετο Αγάπη, μετά τήν άπό- 

σπασιν τής Θείας Ευχαριστίας, διετήρησεν ομοίωμά τι αυτής, ήτοι κλάσιν 

άρτου καί ευλογίαν ποτηριού, χωρίς βεβαίως ταύτα νά θεωρούνται ώς Θεία 

Ευχαριστία. 
Ή Αγάπη έτελεΐτο τήν εσπέραν έν τφ ναφ ή εν τή οικία τού άμφι- 

τρύαινος. Τού δείπνου προΐστατο ό επίσκοπος η άλλος τις κληρικός. Ούτος 

έλάμβανεν είς τάς χεΐρας αυτού ολόκληρον άρτον, έ'λεγεν έπ αυτού ευχήν, 

έκοπτεν αυτόν καί διένεμεν είς τούς συνδαιτυμόνας. "Εκαστος προ αυτού 

είχε ποτήριον οίνου, έπί τού οποίου έ'λεγεν ευχήν, προεξάρχοντος βεβαίως 

τού προεδρεΰοντος κληρικού. Συγκρίνων τις τάς δυο ταΰτας ίερουργικάς 

πράξεις προς άλλήλας, παρατηρεί, δτι μεγαλυτέραν τού οίνου σημασίαν είχεν 

ό άρτος. Ούτος μόνον διενέμετο έκ τών χειρών τού κληρικού καί ώνομάζετο 

«ευλογία». Άμφότεραι αϊ πράξεις αύται έτελούντο, αλλού μέν, προ τού 

κοινού δείπνου, αλλού δέ μετ’ αυτό. 

Ή τέλεσις τών Αγαπών περιωρίθη νά γίνεται είς μνήμας άγιων. Τούτο 

μαρτυρεΐται υπό τού Αλεξάνδρειάς Ευσέβιου, ό όποιος εζησε μεταξύ τής 

5ης καί τής 7ης έκατονταετηρίδος (Μί^ηε, 80. 86, I. 357 και 364). Εκ τών 

λόγων αυτού εξάγεται μέν, δτι αί Άγάπαι έτελούντο δαπάναις ιδιωτών, δεν 

δΰναταί τις δμως νά έξαγάγη, άν αύται. ετελούντο πλέον μονον εν ιδιωτικοΐς 

οΐκοις ή καί έν τοΐς ναοΐς. 

Περί τού ζητήματος τούτου εχομεν άλλην μαρτυρίαν. Είναι αληθές, οτι 

η σύνοδος τής Λαοδικείας (343/381) άπηγόρευσε τήν τέλεσιν τών Αγαπών 

έν τοις ναοΐς, όρίσασα «δτι ού δει εν τοΐς κυριακοΐς η εν ταΐς έκκλησιαις 

τάς λεγομένας άγάπας ποιεΐν και ένδον εν τφ οικ<ο (τού Θεού) εσθιειν και 

άκκούβιτα στρωννύειν» (κανών 28). Αλλά τον κανόνα τούτον ηναγκάσθη νά 

έπαναλάβη ή σύνοδος τού Τρούλλου (692) και μαλιστα μετά τής προσθή¬ 

κης, «οί δέ τούτο ποιεΐν τολμώντες ή παυσάσθωσαν ή άφοριζέσθωσαν» 

(κανών 74). Έκ τούτων καταφαίνεται δτι τουλάχιστον μέχρι τής έποχής 

ταυ της, ήτοι τέλη τής 7έκατονταετηρίδος, έξηκολούθει ή τέλεσις τών Αγα¬ 

πών καί έν τοΐς ναοΐς. 
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Ώς άναμφισβ?']τητον γεγονός έν τή Εκκλησιαστική Ιστορία άναφέρε- 

ται, ότι αί Άγάπαι εξηφανίσθησαν. Έν τούτοις λείψανον αυτών έμεινεν 

μέχρι σήμερον έν τη όρθοδόξφ εκκλησία καί είναι ή «Αρτοκλασία». Αυτή 

τελείται εν τώ ναφ, την εσπέραν τής παραμονής μνήμης αγίου, έν τή ακο¬ 

λουθία του εσπερινού. Ιδιώτης, δι’ οίονδήποτε λόγον εορτάζων κατά την 

εορτήν εκείνην, προσφέρει πέντε άρτους, όμοιους εκείνων, οι όποιοι προσφέ- 

ρονται διά την τέλεσιν του μυστηρίου τής θείας ευχαριστίας, ήτοι έφωδια- 

σμένους μέ τάς γνωστάς σφραγίδας. ΓΙρός τούτοις προσφέρει μικρόν δοχεϊον 

οίνου. “Οσα άλλα παρατίθενται σήμερον, ώς θά ίδωμεν, δεν παρετίθεντο εις 

παλαιοτέρους χρόνους. Ό ιερουργών κληρικός, επίσκοπος ή πρεσβΰτερος, εις 

ώρισμένην στιγμήν λαμβάνει εις χείρας ένα τών άρτων τούτων, λέγει ευχήν 

και έπ αυτοΰ διά τής δεξιάς ποιεί τό σημεΐον τής ευλογίας. Οι άρτοι κόπτον¬ 

ται εις τεμάχια καί διανέμονται εις δλους τους παρόντας έν τώ ναφ, έκαστος 

δέ τρώγει τό τεμάχιον αύτοϋ επί τόπου, ή παραλαμβάνει αυτό είς τον οίκον. 

Ό οίνος δεν διανέμεται, είναι άλλως τε καί ανεπαρκής προς όμοίαν διανο¬ 

μήν. Ως ανωτέρω εΐδομεν, καί έν ταίς Άγάπαις μεγαλυτέραν του οίνου 

σημασίαν είχεν ό άρτος, διότι ούτος μόνον διενέμετο εκ τών χειρών τοΰ 

κληρικού καί ώνομάζετο «ευλογία». Κοινόν δεΐπνον ούτε προ τής τελετής 
τής Αρτοκλασίας, ούτε μετ’ αυτήν γίνεται. 

Έκ τούτων εξάγονται τα έπόμιενα. "Οπως κατά τό πρώτον ήμισυ τής 

2“ς έκατονταετηρίδος έκ του κοινοΰ δείπνου τών χριστιανών άπεσπάσθη ή 

θεία Ευχαριστία καί έμεινε τό κοινόν δεΐπνον μετά τίνος ομοιώματος αυτής, 

ήτοι κλάσεως άρτου καί ευλογίας ποτηριού, ουτω μετά τήν 71Ί'ν εκατονταετη¬ 

ρίδα1 έγινε νέα άπόσπασις, τ. έ. άπεσπάσθη πάλιν του κοινοΰ δείπνου τό 

ομοίωμα τούτο τής θείας Ευχαριστίας καί άπετέλεσεν ιδιαιτέραν εκκλησια¬ 

στικήν τελετήν, ή οποία διετήρησε τό άρχαΐον όνομα τής Θείας Ευχαριστίας 

Αρτοκλασία («κλάσις άρτου»). Τό κοινόν δεΐπνον όλοτελώς πλέον έξωβελί- 

σθη έκ τοΰ ναοΰ. Πότε άκριβέστερον εγινεν ή δεύτερα αΰτη άπόσπασις, 

δΰναται ίσως νά όρισθή έκ τής έρεΰνης τών διαφόρων αρχαίων χειρογράφων 
τοΰ Ευχολογίου. 

Τήν κατά τήν τέλεσιν τής Αρτοκλασίας λεγομένην ευχήν παραθέτομεν 

εκ τοΰ ευχολογίου τοΰ Οο&τ, τό όποιον όμιλεΐ περί τής τελέσεως τής τελετής 

ταΰτης έν μοναστηρίφ καί προτάσσει τά επόμενα. «Ό κελλαρίτης προτίθη- 

σιν έν τφ άναλογίφ άρτους πέντε, έξ ών έσθίομεν έν τή τραπεζη, ωσαύτως 

καί στάμνον μεστήν οίνου τοΰ καλλίστου, ό δέ ίερεΰς λαβών άρτον ένα επί 

χείρας καί τυπώσας έν αΰτώ σταυρόν, έπεΰχεται τήν ευχήν ταΰτην μεγαλο¬ 

φώνως» (σελ. 34). Έκ τής σημειώσεως ταΰτης καταφαίνεται, ότι έν τή έκκλη- 

1 Διά τον αριθμόν της έκατονταετηρίδος ιδε ανωτέρω τά περί τοΰ κανάνος τής 
συνόδου τοΰ Τρούλλου λεχθέντα. 

σία παρετίθεντο μόνον άρτοι καί οίνος καί ότι ενταύθα οί άρτοι τής Αρτο¬ 

κλασίας ουδόλως διέφερον τών συνήθων άρτων τής τραπέζης; Έκ τοΰτου 

δΰναται τό επόμενον νά έξαχθή. “Οτε δηλαδή ή σημείωσις αΰτη έγράφετο, 

ό άρτος τής Θείας Ευχαριστίας παρεσκευάζετο ήδη κατ’ άλλον τρόπον, ήτοι 

φέρων τάς σφραγίδας καί ψηνόμενος έν άγγείφ, άλλ’ άρχαιότερον, ώς γνω¬ 

στόν, καί οΰτος δέν διέφερε τοΰ συνήθους άρτου. Πρώτον επομένως έτροπο- 

ποιήθη ο άρτος τής Θείας Ευχαριστίας καί έπειτα ήκολοΰθησαν αΰτώ οΐ 

άρτοι τής Άρτοκ?αχσίας. Ή μνημονευθεισα ευχή έχει ώς έξης. «Κύριε Ίησοΰ 

Χριστέ, ό Θεός ημών, ό εύλογή σας τους πέντε άρτους έν τή έρήμφ καί έξ 

αυτών πεντακισχιλίους άνδρας χορτάσας, Αυτός εΰλόγησον καί τους άρτους 

τοΰτους, ιόν σίτον, τον οίνον καί τό έλαιον καί πλήθυνον αυτά έν τή μονή 

ταΰτη καί είς τόν κόσμον σου άπαντα καί τους έξ αυτών μεταλαμβάνοντας 

πιστούς άγίασον. “Οτι σύ εί ό ευλογών καί άγιάζων τά σΰμπαντα, Χριστέ ό 

Θεός ημών, καί σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν, συν τώ άνάρχφ σου πατρί καί 

τφ παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποιώ πνεΰματι, νΰν καί αεί καί είς τούς 

αιώνας τών αιώνων. Αμήν». 

Ή ευχή βεβαίως ώφειλε νά σύμφωνη προς τά έν τφ ναφ παρατιθέμενα 

υλικά καί έν αυτή νά γίνεται λόγος μόνον περί άρτου καί οίνου. Διά τούτο 

δύναταί τις νά διατυπώση τήν εικασίαν, ότι υπήρχεν αρχαιότερα μορφή τής 

ευχής ταΰτης, έν τή οποία έλειπεν ή φράσις «τόν σίτον... καί τό έλαιον». 

Πιθανώς προσετέθησαν πρώτον αί λέξεις τόν «σίτον» καί άνεφέροντο είς 

τόν σίτον, έκ τοΰ οποίου είχον παρασκευασθή οί άρτοι. Ή εΰρυτέρα εκδοχή 

τοΰ σίτου προΰκάλεσε τήν προσθήκην καί τοΰ ελαίου. Πότε έγιναν αί 

προσθήκαι αΰται έν τή ευχή, δΰναται ίσως νά όρισθή επίσης έκ τής έρεΰνης 

τών διαφόρων χειρογράφοχν τοΰ Ευχολογίου. Σήμερον πλέον κατά τήν 

τέλεσιν τής Αρτοκλασίας προστίθενται δΰο μικρά δοχεία, περιέχοντα σίτον 

καί έλαιον. Οΰτω βεβαίως ή Αρτοκλασία προσήγγισε προς τάς προσφοράς 

διαφόρων προϊόντων (οπωρών κτλ.), αλλά πάλιν ούσιωδώς διαφέρει εκείνων, 

ώς εξάγεται εκ τής συγκρίσεως τών οικείων τελετών καί ευχών. 

Ή σΰγκρισις αΰτη δεικνΰει ιά επόμενα. Πρώτον, τά προϊόντα προσφέ- 

ρονται κατά τήν συγκομιδήν αυτών, ένφ ή Αρτοκλασία τελείται όλως ασχέ¬ 

τως προς τήν συγκομιδήν τών κατ’ αυτήν παρατιθεμένων προϊόντων, τά οποία 

άλλως τε συγκομίζονται όχι. κατά μίαν καί τήν αυτήν εποχήν. Δεΰτερον, τά 

σχετικά προς τήν προσφοράν τών προϊόντων έν τφ Εΰχολογίφ κεΐνται άνεξαρ- 

τήτως τοΰ Εσπερινού ή άλλης εκκλησιαστικής ακολουθίας (Εύχολόγιον Οοατ, 

σελ. 522), ένφ ή Αρτοκλασία έν αΰτώ κεΐται ώς άναπόσπαστον στοιχεΐον τής 

τελετής τοΰ Εσπερινού (αΰτ. σελ. 34), άν και δέν τελείται κατ’ αυτήν τακτι- 

κώς, άλλ’ εκτάκτως. Τρίτον, αί εΰχαί τής προσφοράς τών προϊόντων περιέχουσιν 

αίτησιν παροχής υλικών αγαθών ή ευχαριστίαν διά τήν ήδη γενομένην 

παροχήν αυτών, έν μια δέ τών ευχών τοΰτων κεΐται ή φράσις «καί τοΐς 
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αιώνιοι; θησαυροί; έναποθέοθαι ταίτα (τ. έ’. τα προσφερθέντα προϊόντα) 

καταξίωσαν ο (αία. σελ. 522). Ένφ έν τη ευχή της Αρτοκλασίας γίνεται 

κι·ρίως λόγος περί καθαγιάσεως τών έν τφ ναφ παρατιθέμενων καί, διά τής 

μειαλήψεως αυτών, καθαγιάσεως τών πιστών. 

Ή παρατεθεΐσα ευχή τής Αρτοκλασίας σχετίζει αυτήν προς την έν τή 

έρήμφ υπό τού Τησού Χρίστου θαυμασίαν σίτισιν τών πεντακισχιλίων. Είναι 

γνωστόν, ότι ή σίτισις αυτή σχετίζεται προς την θείαν Ευχαριστίαν καί τάς 

"Αγάπας. Έν τφ Ευαγγελία) τοΰ "Ιωάννου (6, 1-15 καί 27-58) ή περί του 

άρτου τής ζωής καί τής θείας Ευχαριστίας ομιλία τοΰ Τησού Χρίστου ακο¬ 

λουθεί αμέσως μετά την θαυμασίαν σίτισιν καί έξ αφορμής αυτής. Τό αυτό 

δεικνΰουσι καί αί εικόνες τών Κατακομβών, έν ταΐς όποίαις ή θαυμασία 

σίτισις καί ή Θεία ευχαριστία εναλλάσσονται, τής μιας άπαντώσης αντί τής 

άλλης, καί άμφότεραι λαμβάνονται ώς έξεικόνισις τής μελλοΰσης μακαριότητος. 

Ο καθηγητής Η. Κίείζιτι&ηη διά τής θαυμασίας ταυτης σιτίσεως θέλει νά 

εξηγήση τήν έν τή αρχαία εκκλησία ενίοτε άπαντώσαν τέλεσιν τής Θείας ευχα- > 

ριστίας μόνον δι" άρτου (Μοεεε ιιπά ΗογγθπϊπηΙιΙ, 1926, Βοπη, σελ. 245). 

Ή συσχέτισις επομένως τής Αρτοκλασίας προς τήν θαυμασίαν σίτισιν τών 

πεντακισχιλίων είναι άλλη άπόδειξις, ότι ή "Αρτοκλασία είναι λείψανον τών 

αρχαίων Αγαπών. Έν τή ευχή τής "Αρτοκλασίας δεν λέγεται, ότι οί προσφε- 

ρόμενοι άρτοι είναι πέντε («εΰλόγησον τούς άρτους τούτους»). Ήδύναντο 

επομένως ούτοι νά είναι περισσότεροι ή όλιγώτεροι, άλλ" ό αριθμός αυτών ^ 

ταχέως έταυτίσθη προς τον αριθμόν τών άρτων τής έρημου, οί οποίοι έμνη- 

μονεΰοντο εν τή ευχή ώς πρότυπον. "Εν γένει δύναταί τις νά εΐπη ότι ή 

συσχέτισις προς τήν θαυμασίαν σίτισιν τών πεντακισχιλίων περισσότερον 

έξεφράσθη εν τή "Αρτοκλασία ή έν ταΐς άρχαίαις Άγάπαις. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΗΣ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΙ ΝΑ 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ 

Α' 

ΓΙλήν ιών υπό τού Σ. Βάση 1 έπενεχθεισών διορθώσεων εις τό κείμενον 

τής "Εκλογής, προτείνω καί τάς έξης: 

1) II. 10 καί 11. Τό «προτέρων γάμων» διορθωτέον εις «προτέρου 

γάμου». Ή "Εκλογή πραγματεύεται μόνον περί δευτέρου γάμου. Τήν σιωπήν 

της περί τρίτου γάμου ή Νεαρά 28 τής Ειρήνης (797 - 802) ερμηνεύει ώς 

σημαίνουσαν άπαγόρευσιν τούτου: «.έως γάρ δευτέρου γάμου συνοικεσίου 

μνήμην πεποίηνται καί περαιτέρω ούδαμώς ώς παρανόμου καί κτηνώδους». 

"Η τοιαύτη ερμηνεία, γενομένη μόλις 75 έτη περίπου μετά τήν έκδοσιν τής 

"Εκλογής, είνε πιθανωτάτη 2. Τούτων ούτως έχόντων, ή έν II. 10-11 τής 

Εκλογής φράσις «προτέρων γάμων» ανατρέπει τήν άνω ερμηνείαν τής Ειρή¬ 

νης, θά έπρεπε δ" έν τοιαύτη περιπτώσει τον έν II. 10 όρον «δευτερογαμία» 

νά εκλάβωμεν ούχί κυριολεκτικώς, άλλ" ώς σημαίνοντα δ,τι. καί ό γερμανικός 

όρος \νϊεάεΓνθΓΐιεΪΓ3ΐ;αη§·. Πιθανώτερον όμως είνε, ότι έν II. 10 καί 11 πρό¬ 

κειται περί κακής άναγνώσεως, διότι εκ τής έπικεφαλίδος τού IIου τίτλου τής 

Εκλογής (« ... πρώτου καί δευτέρου») ή λέξις δευτερογαμία φαίνεται μάλλον 
χρησιμοποιούμενη κυριολεκτικώς, οπότε μόνον διά τής προτεινομένης διορθώ- 

σεως εύοδούται ή έννοια. Σημειωτέον ότι τό χειρ. Βοθΐ. 264 τής "Οξφόρδης, 

έν τελεί τού IIου τίτλου τής Εκλογής προσθέτει: «περί τριτογαμούντων έκ 

τού αγίου βασιλείου, τριτογαμίας νόμος ούκ έστίν...». Πρόκειται περί τού 

καν. 50 τού Μ. Βασιλείου. 

2) V. 1. Τό «ανήλικοι» διορθωτέον εις «άνηβοι», ώς άλλως τε έχει τό 

αντίστοιχον χωρίον (V. 1) τής €θ1ο§;3. ρπν&ΐα ααοΐα, διότι ό προσδιορισμός 

αυτόθι τής ηλικίας (15 -13 ετών) αντιστοιχεί προς τά υπό τής "Εκλογής (II. 1) 

τιθέμενα όρια τής ήβης, έν φ ή ένηλικότης («τών εντελών χρόνων ών») 

άρχεται από τού 25ον έτους τής ηλικίας (XV. 2, 3). 

3) V. 7. Ό κληρονόμος, ό μή εκπληρών εντός έτους τήν βούλησιν τού 

διαθέτου, περιορίζεται εις τήν νόμιμον μοίραν, εάν είνε τέκνον ή έγγονος τού 

1 Έν Βυζαντίδι 1 (1909) 336 έπ. 

2 Πρβλ. Ζ3.οΙΐ3.ΓΪ&ε, Οοεοΐιϊοΐιϊβ 3, 82, $ϊοίΙί&πο-νΐΙ1βπιχ6να, άίτ. όίζ. (1906) 

45 καί Γ, Μαριδάκη, Τό άστ. δίκαιον έν ιαΐς Νεαραΐς (Άθ. 1922), 63. 
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διαθέτου, εκπίπτει δέ καθόλου τής κληρονομιάς, εάν είνε έτερος συγγενής, 

υπέρ των συγκληρονόμων ή των κληροδόχων ή υπέρ ετέρων συγγενών. Τό 

τελευταΐον τούτο σημεΐον τής διατάξεως εινε ασαφές· διότι ή υπέρ «των ετέ¬ 

ρων συγγενών» έ'κπτωσις σημαίνει προφανώς, δτι επέρχεται ή εξ αδιαθέτου 

διαδοχή, τοϋτο δέ καθ’ ήν περίπτωσιν δέν ύπάρχουσι συγκληρονόμοι ή κλη¬ 

ροδόχοι. Έφ’ οσον όμως, άφ’ ενός, μή υπαρχόντων συγκληρονόμων, ή κλη¬ 

ρονομιά περιέρχεται εις τους κληροδόχους, άφ’ ετέρου δ’ έν τή προκειμένη 

περιπτώσει πάντως θά ύπάρχη κληροδόχος (διότι άλλως δέν δυναται νά νοηθή 

μή πληρωσις τής βουλήσεως του διαθέτου), είς τίνα περίπτωσιν ή κληρονομιά 

περιέρχεται είς τούς «ετέρους συγγενείς»; "Οθεν φρονώ δτι τό «ή καί ετέ¬ 

ρους συγγενείς» είνε διαγραπτέον. 

4) V. 8. «και έν όδώ περιπατών». Τό παρισινόν χειρ. §τ. 1720 (περιέ- 

χον τήν εοΐ. ρτοοίι. πιαίΑΐα) έχει «ή». Τά πλείστα τών χειρογράφων 

αντί «ή» έχουσι «καί». Αί εκδόσεις Εευηοΐ&νίιΐδ καί Μομφερράτου έχουσιν 

«ή καί». Εκ τής κατωτέρω φράσεως: «επ' άμφοτέροις δέ αυτών» οΰδεμία 

μενει αμφιβολία ότι πρόκειται περί δυο διαφόρων περιπτώσεων, συνεπώς 

ορθότερου τό διαζευκτικόν «ή», τού συνδετικού «καί». 

5) IX. 2. Η φράσις «ώς ατελούς ό'ντος τού συναλλάγματος» σημαίνει 

προφανώς: «δεδομένου, δτι ή συμβασις δέν δυναται νά παραγάγη τά έννομα 

αυτής αποτελέσματα (εφ οσον έκάτερος τών συμβαλλόμενων δυναται ν' άπο- 

στή ταυτης)1». Συνεπώς ή γνώμη τού Σ. Βάση 2, δτι ή έννοια τής φράσεως 

εινε: «εάν τό συνάλλαγμα δέν έκτελεσθή» ελέγχεται εσφαλμένη· ή μετοχή 

οντος είνε αίτιολογική καί ούχί υποθετική. Είς τό αυτό σφάλμα ύπέπεσε 
καί ό ΒραΙόβι·3 έν τή μεταφράσει του. 

6) XIV. 1. Τό «ευπορίαν» διορθωτέον είς «εμπορίαν», ώς έχουσιν 

άλλως τε τινα τών χειρογράφων έφ’δσον ή Εκλογή επιτρέπει κατ’ αρχήν4 * 

τήν μαρτυρίαν τού δούλου (XIV. 3), θά ήτο ανακόλουθου ν’ άποκλείη τούς 

άπορους. Βεβαίως ή διάκρισις μεταξύ πλουσίων καί πενήτων εξακολουθεί 

υφιστάμενη εν τή Εκλογή, άλλ’ ούχί μετά τής αυτής έντάσεως μεθ' ής προ 
καί μετ' αυτήν ύφίστατο Γ’. 

Β’ 

Ο Μανουήλ Μαλαξός περιέλαβεν έν τω νομοκάνονι αυτού διατάξεις εκ 

τής Εκλογής; Καταφατικώς άπήντησε κατ’ άρχάς ό Ζποΐιπποο 6, παρασυρθείς 

1 Ούτως ερμηνεύει καί ό Λ. Π «πούλιας, Περί άρραβώνος ο. 104. 

2 Ένθ’ άνωτ. 337. 

3 Ε’ΚεΙο^αε άεε ΙδΕοιτίεηδ {ΟεΓηα,υΙζϊ, 1929) 42. 

/’ Πλήν, εάν πρόκειται νά μαρτυρήση υπέρ ή κατά τοΰ κυρίου του. 

6 Πρβλ. Μ ο π η ΐ € τ, Εεδ ηονεΠεδ άε Εεοη 1ε δα^ε (Βοτάβαυχ, 1923) 68 έπ. 

6 Ό πρόχ. νόμος (Ηεί<1ε13. 1837) ΧΕΙΙΙ σημ. 123, Βείϊπε^ίϊο (Ηεκίεΐό. 1839) 55, 

(.οΐΐβοιίο Ιίότοπιηι όΟΚ. (Είρδίαε 1852) 4 σημ. 5. Επίσης ό Μ ο τ Ιτε ιι ί 1, ΗΐεΙοΐτε άιι 
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ίσως έκ ιού δτι ό Μαλαξός, παραθείων συνήθως τάς πηγάς, έξ ών παρέλαβεν 

έκάστην διάταξιν, διατείνεται δτι 26 τούτων εΐσί «λέοντος καί κωνσταντίναν 

βασιλείων» *· απλή δμως παραβολή τών διατάξειυν τούτων πρύς τήν Εκλογήν 

άποδεικνύει, οτι έξ ετέρου, αγνώστου, ιδιωτικού εγχειριδίου2 ήντλησεν ο 

Μαλαξός, ούχί δ’ εκ τής Εκλογής, ώς άνεγνώρισε βραδύτερον καί ο Ζ&οήβ.- 

ψ Γ1363. Έν τφ προοιμίφ τής β' εκδόσεώς του (1062 ή 1563) ό Μαλαξός 

γράφει, σχετικώς προς τάς πηγάς, μόνον τά εξής: «... ήβουλήθην... ποιήσαι 

εκλογήν έκ πάνταιν ... καί τινων νεαρών βασιλέων ...» Έν δέ τώ καν. ΦΚΓ', 

γραφών ο Μαλαξός περί τών πηγών, έξ ών ήντλησεν, αναφέρει μόνον τά 

εξής: «... ομοίως καί εις τάς νεαράς τών βασιλέων έχομεν έκαστου τό δνομα 

τίνος έστί» 4. Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι ό Μαλαξός τούς περί ών 6 

λόγος 26 κανόνας ύπελάμβανεν ώς περιέχοντας Νεαράς βασιλέων. Αντί¬ 

θετος ό Μαλαξός, επαναφέρουν τό έξ αδιαθέτου κληρονομικόν δίκαιον τής 

I Εκλογής (ΣΖ. 1), ήγνόει προφανώς τήν πηγήν, διότι εσφαλμένος διατείνεται, 

δτι τον καν. ΣΖ, 1 παρέλαβεν έκ τού 'Αρμενοπούλου Γ\ 

Γ' 

Μεταξύ τών χειρογράφων τών περιεχόντων τήν Εκλογήν, ύπάρχουσι 

πέντε (Παρισίων §τ. 1391 καί 1751, Κρυπτοφέρρης V. 60, Βιέννης ]ιπ\ 
: Γ 

<?* ---:- 

ότοίΐ 1>γζ. (Ρ3Π3 1843-6) 1, 272 σημ. ά, ό Ηείιττό&οΒ, έν Εηζγεί, ΕτδεΙι - Οπιόε, τόμ. 

87 ο. 4δ καί 52, ό Λ. Σγούτας, έν Θέμιδι, 7 (1856) 165 σημ. καί τελευταίος ό δρα I όετ, 

ένύ’ άνωτ. 101 καί 132. Έκ τών δύο άσχοληθέντων είσέτι έκτενέστερον περί τοΰ νομο- 

κάνανος τούτου, δ μέν Ξ. Σιδερίδης, έν τφ περιοδικά» τοΰ έν Κων/πόλει έλλ. φιλ. συλ¬ 

λόγου, 30 (1905-7) 182-205, ούδαμώς άσχολεϊται περί τών πηγών, ό δέ Κ. Δυοβου- 

νιώτης (ό νομοκάνων τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ, ’Αθήναι 1916) ελάχιστα γράφει περί 

τών πηγών (58 έπ.) προλογίζων ταϋτα διά τής φράσεως : «περί τών πηγών.... δέν είνε 

ανάγκη νά γεϊνη λόγος μάκρος» καί δέν άσχολεϊται είδικώς επί τοΰ ζητήματος. 

] Αύταί είσιν αί έξης: ΡΜΒ. 3, 4, ΡΜΓ. 2, ΡΞΑ. 1, 3, ΡΟΔ. 1, 3, Ρ^)Ε. 4, Ρ"£)Θ, 

ΡήΔ. 1, 3, ΡήΕ. 2, ΡΙ-,Ζ. 3, ΡήΗ. 3, 6, ΡΙ,Θ. 1, ΣΑ, 2, ΣΘ. 1, Σ1Γ. 2, ΣΙ7. 9, ΣΙΖ. 7 

ΣΙ Η. 1. 4, ΣΚΓ. 1, 6 καί ΣΚΤ. 2. 

2 Μή έχη σχέσιν ή άγνωστος πηγή τοΰ Μαλαξοΰ πρός τούς έν δυσί χειρογράφοις 

τής Μονής Γρηγορίου τοΰ Άγιου Όρους, ύπ’ άριθ. 83 καί 86 άλ'αφερομένους κανόνας 

«κωνσταντίνου καί λέοννος βασιλέων»; Έκ τής περιγραφής τούτων (Σ. Λάμπρου, 

^ Κατάλ. τών έν ταΐς βιβλιοθ. τοΰ Άγ Όρους έλλην. κωδίκων, 1, 54 έπ.) ούδεμίαν δυνά- 

μεΰα νά συναγάγιομεν πληροφορίαν περί τοΰ περιεχομένου των. 

3 Βίε ΗϋΐάόϋοΗεΓ ά. ^εΐδίΐ. Κ-σσΕίβ, έν Μέτηοίτεδ άε ΓΑοαάέηιΐε <2ε δ1 Ρείετδ- 

5ουΓ£, ί1! σειρά, τόμ. 28, Ν° 7, σ. 5. Έκ τών άνω χωρίων, μόνον ό καν. ΡήΖ. 3 προέρ¬ 

χεται έκ τής Συνόψεως X. 1.1. 

4 Τον καν. ΦΚΓ' ώς καί τό προοίμιον έδημοσίευσεν ό Κ. Δυο βουν ιοί» τη ς, ένθ’ άνωτ. 

20 έπ., 60 έπ. 

4 Ώς παρετήρησεν ορθότατα ό Ζ&οϊΐΗΓΪ&ε, Οεδείιΐεΐιΐε, 145 σημ. 426. 
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§τ. 8, Βατικανού 1168), εν οίς τό κείμενον ύφίσταται όμοιομόρφως τάς εξής 

παραλλαγάς: α) 6 1β0ς τίτλος τής Εκλογής παρεντίθεται μεταξύ των τίτλων 

6ου και 7ου αυτής, και β) ό 2°5 τίτλος τής Εκλογής διαιρείται εις δυο, εξ ών 

ό μέν 20ς περιλαμβάνει τά κεφ. 1-11, ο δέ 30ς τά κεφ. 12- 13 υπό νέαν 

επικεφαλίδα: «περί λύσεως του γάμου καί των αιτιών αυτής»1. Ή έποχή 

τής παραλλαγής ταύτης, ήν ό Ζαοΐιαπ&ε ώνόμασεν ρπναΐα, εινε 

άγνωστος. Ό Ζαοΐιαπαε κατ’ άρχάς, έκ τής σειράς των τίτλων, προσεγγιζούσης 

προς την τοΰ προχείρου νόμου, ύπέθεσεν, δτι ή εοΐ. ρτΐναΐα συνετάχδη περί 

τά τέλη τοΰ Θ' ή καί κατά τάς άρχάς τοΰ Ι' αίώνος2. Βραδΰτερον3, έκ τής μή 

ύπάρξεως εν αυτή ούδενός ίχνους τής νομοθεσίας Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, 

συνεπέρανεν, δτι ή οοΐ. ρπναΐα συνετάχθη εις εποχήν προγενεστέραν τοΰ 

αΰτοκράτορος τούτου, άφ’ οΰ προηγούμενους είχε διατυπώσει την ύπόθεσιν, 

μή ή εοΐ. ρπναΐα είνε νέα έ'κδοσις των αρχικών νομοθετών της4· άπέκρουσεν 

όμως ό ίδιος τήν ύπόθεσιν ταύτην, διότι εν τοιαΰτη περιπτώσει, λέγει, θά 

εγραφον ούτοι νέον προοίμιον καί θά έτροποποίουν τό κείμενον ·\ 

Θά ή δυνατό τις, προχωρών ετι πλέον, νά υποστήριξή, δτι ή εοΐ. ρτϊναία 

είνε ή αρχική Εκλογή καί τάνάπαλιν. Θά είχε δέ υπέρ τής τοιαΰτης γνώμης 

δύο σοβαρά επιχειρήματα: α) δτι έν τω προοιμίφ τριών0 εκ τών πέντε χει¬ 

ρογράφων τής οοΐοομ ρπν3ΐ& αναγράφονται τά ονόματα τών συντακτών 

τής Εκλογής (Νικήτα, Μαρίνου και Νόννου), παραλειπόμενα έν τοϊς σφζο- 

μένοις χειρογράφοις τής αρχικής Εκλογής καί β) δτι οι συντάκται τριών 

Ιδιωτικών παραλλαγών τής Εκλογής έν τή μεσημβρινή Ιταλία (εο1ο§;3 

ρπν3ΐ3 3.11013, εε1θ£3 30 ρΓοοΙιιΊοη πιιιΐ3ΐ3 καί τής Επιτομής τοΰ νοτα¬ 

ρίου Ίωάννου) ώς επίσης τής Επιτομής τής Κύπρου καί τής Ηεχ3Βί1>1ο$ 

311013, επί τής εε1ο§·3 ρπν3ΐ3 καί ούχί έπί τής αρχικής Εκλογής εΐργάσθη- 

σαν, (ώς προκύπτει έκ τής σειράς τών τίτλων εν αΰταΐς). Άλλ’ ή υπόδεσις 

αυτή πίπτει άφ’ έαυτής, οΰ μόνον, διότι. 6 αριθμός τών σωθέντων χειρογρά¬ 

φων τής αρχικής Εκλογής είνε άσυγκρίτως ανώτερος τών τής οοΐ. ρτίναΐα 

(δπερ θά ήδύνατο νά όφείληται εις απλήν συμπτωσιν), άλλα κυρίως, διότι ό 

συντάκτης τής τελευταίας ύπέπεσεν έξ απροσεξίας εις λάθος, μαρτυρούν τήν 

μεταγενεστέραν επεξεργασίαν του' έπιλαθόμενος δηλ. οΰτος, δτι ή λύσις τοΰ 

γάμου διαλαμβάνεται έν τώ νέφ 3^ τίτλφ τής παραλλαγής του, άφήκεν έν 

τή έπικεφαλίδι τοΰ 2ου τίτλου τάς λέξεις: «... καί λύσεως αυτού». 

1 Πρβλ. Ζςιο 1ι & ΓΪ3.6, Ό πρόχ. νόμος ΧΓ-,νΐΙΙ έπ., Οοΐΐεείϊο, 5. 

- Ό πρόχ. νόμος, ΒΙΙΙ. 

3 ΙΟΚ. IV, 4. 

4 ΰοΐΐεείϊο σ. ό. 

0 Άλλ’, ώς παρατηρεί όρθώςό δριιΐό ετ (ενθ’ άν. 95), δεν ήτο τοΰτο απαραίτητον. 

Γ' Παρισ. 1751, Κρυπε. V. 60, Βατ. 1168, διότι τά έτερα δυο στερούνται τον προοιμίου. 

Ζητήματα τινα έκ τής εκλογής τών Ίσαύρων. 

Δ' 

Ός γνωστόν, ή Εκλογή, καίπερ καταργηθεΐσα διά τοΰ προχείρου νόμου1 

έξηκολούθησε χρησιμοποιούμενη οΰ μόνον κατά τήν σύνταξιν τών διαφόρων 

ιδιωτικών έγχειριδάον τών επομένων αιώνων, αλλά καί αΰτοτελώς ώς τοιαύτη 

(ώς άποδεικνύεται έκ τών σωζομένων χειρογράφων ταύτης, ών τό άρχαιότε- 

ρον είναι μόλις τοΰ Ι' αίώνος). Ή τοιαύτη διάδσσι.ς καθίστησιν έ'τι μάλλον 

άνεξήγητον τό γεγονός, δτι οί μεταγενέστεροι δεν φαίνονται έχοντες σαφή 

ιδέαν, δτι ή Εκλογή είναι εργον τών Ίσαύρων. ΓΙ.χ. ό συντάκτης τής Επιτο¬ 

μής τών νόμων (920) αναγραφών ώς πηγήν τήν «εκλογήν τοΰ εγχειριδίου», 

υπονοεί προφανώς τον πρόχειρον νόμον, ό δέ συντάκτης τής εε1θ£3 αά 

ρτοείι. πιιιΐ3ί:3 (περί τό 1120), άναφέρων μεταξύ τών. πηγών τοΰ εγχειρι¬ 

δίου του «νόμον λέοντος καί κωνσταντίνου», υπονοεί πιθανόίτατα δΓ αυτού 

επίσης τον πρόχειρον νόμον, πάντως δ’ οΰχί τήν Εκλογήν. Περί παρομοίου 

λάθους τοΰ Μαλαξοΰ άνεφέραμεν ανωτέρω (Β'). 

Έκτος δμως τούτου, πάντες ανεξαιρέτως οί περί τήν ιστορίαν τής νομο¬ 

θεσίας άσχοληθέντες βυζαντινοί, παραλείπουσι νά μνημονεύσωσι τής Εκλο¬ 

γής, μεταπηδώντες έκ τής ιουστινιάνειου νομοθεσίας απ’ εΰθείας εις τήν τής 

μακεδονικής δυναστείας2. Επομένως δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν, δτι έπέιυχεν ο 

Λέων ο Σοφός, καιαδικάσας τήν νομοθεσίαν τών Ίσαύρων εις «εις τον έπειτα 

χρόνον διηνεκή αφωνίαν» 3. 

Ε' 

Τό ζήτημα τής χρονολογίας τής Εκλογής νομίζω δτι έ’λ,υσα όριστικώς 

διά τής μελέτης μου: 1)35 ΡΓθηιιι1«3ΐΐοιΐ5]3ΐπ· άετ Ϊ53ΐιπ5θ1ΐ6Π ΕΙζΙο^εή 

έν ή δεν ήρκέσθην ν’ αποδείξω έκ τοΰ περιεχομένου τής Εκλογής, δτι αΰτη 

συνετάχθη τω 726, δπερ έτος συμπίπτει προς τήν θ' ίνδικτιώνα, προς δέ δτι 

1 Ό δρηΐόετ, ΈνΟ’ άνωτ. 94, προφανώς παρανοών τήν φράσιν «αποτρόπαιος 

γέγονε» τοΰ προοιμίου (§2) τοΰ Προχ. νόμου, φρονεί ότι οί Μακεδόνες αύτοκράτορες 

διατείνονται αύτόθι, ότι ή Εκλογή είχε καταργηΰή καί πρό αύτών έν μέρει. Ό Μ ο γ- 

ΐΓβιιίΙ (I, 371) είνε ήττον κατηγορηματικός, καίτοι παρερμηνεύει, καί ούτος τήν ψρά- 

σιν (& έίέ ι·6]έΐέ). Ό Ζ&εΙιείΓΐίΐε (ό πρόχ. νόμος, 9), μεταφράζων Γβριιάΐ&Ιυε εεί, 

όρθώς ήρμήνευσε, διότι τό τερπάίο σημαίνει καί «άποστρέφω». 

2 Οΰιοις έν τφ προοιμίφ τής Επιτομής τών νόμων (Ζαε1ΐ3ΓΪ3.ε, ΙΟΚ.. II. 280 έπ.), 

έν τω προοιμίφ τοΰ Νομικού ποιήματος τοΰ Ά τχα λ ε ιώ τ ο υ (έν Θέμιδι Σγούτα 8, 55) 

έν τή προθεωρία τοΰ Συντάγματος Ματθαίου τοΰ Βλο.στάρεως (Ράλ?.η - Ποτλή, 

6,30) έν τή Εξηγήσει τού Βαλσαμώνος τοΰ Συντάγματος τοΰ Φωτίου (Ρά?νληΊΙοτλή, 

1,32), έν τή Συνάψει τών Νόμων τοΰ Μιχαήλ Ψελλοΰ, έν τ ή Έξαβίβλω τοΰ ίΑρμε- 

νοπούλου (1.1.7), έν τφ περί Ύποβόλου πονήματι Ευσταθίου μαγίστρου τοΰ 

ρωμαίου (Ζαο 1ι &γϊ αε, Οεεοίιίεΐιΐε, 96 σημ. 254) κλπ. 

3 Νεαρά 2, έν τελεί. 

4 Έν Β. Ζ. 24 (1923 - 4) 346 - 358. 
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ή το αδύνατον νά συνετάχθη αΰτη κατά τά τέλη τής συμβασιλείας Λέοντος και 

Κωνσταντίνου (739 ή 740), ως ή το κοινώς παραδεδεγμένον, άλλ’ άντέκρουσα 

και την γνώμην, δτι ή σχέσις των ινδικτιώνιον προς την από κτίσεως κόσμου 

χρονολογίαν μετερρυθμίσθη επί τής εποχής ακριβώς τών Ίσαυρών, επαρκώς 

άποδείξας, δτι ή χρονολογική αΰτη ανωμαλία βασίζεται επί σφαλμάτων του 

χρονογράφου Θεοφάνους. ' Τ 

Συνομολογώ μετά τοΰ Ο, Οείτο^οΓδΙτ)71, οτι το ζήτημα τών χρονολο¬ 

γικών σφαλμάτων του Θεοφάνους είνε όλως άσχετον προς τό ζήτημα τής 

χρονολογίας τής Εκλογής. Άλλ* έφ’ όσον οί προ έμοϋ άσχοληθέντες επί τοΰ 

ζητήματος συνέδεσαν τά δυο ταϋτα ζητήματα, δεν ήδυνάμην νά παραλείψω 

την έξέτασιν άμφοτέρων. Έν πάση περιπτώσει τό ζήτημα τών χρονολογικών 

σφαλμάτων τοΰ Θεοφάνους Ιλύθη, φρονώ, όριστικώς πλέον, διά τής είρημέ- 

νης μελέτης τοΰ ΟδΐΓθ§;θΓδ1?;γ, άποδειχθέντων ΰπ’ αΰτοΰ τελείως άνυποστά- 

των τών ισχυρισμών τοΰ Βιιγ}' 1 2 καί τοΰ ΗιιΒοΓϊή δτι Λέων δ ’Ίσαυρος, διά 

φορολογικούς λόγους, εν ενί καί τώ αύτω έτει (726) ύπελόγισε δυο ϊνδικτιώ- 

νας4 5. Συνεπώς, σχετικώς προς την χρονολογίαν τής Εκλογής, άποδειχθέντος 

πλέον, δα, μη μεταβληθείσης επί τών Ίσαυρων τής σχέσεως τών ίνδικτιώ- 

νων προς την χρονολογίαν από κτίσεως κόσμου, ό εν άπασι τοΐς χειρογρά- 

φοις άπαρεγκλίτως άπαντώμενος μην Μάρτιος τής θ' ϊνδικτιώνος αντιστοι¬ 

χεί προς τά ετη 6234 ( =1 Σεπτ. 725 μέχρι 31 Αύγ. 726) ή 6249 (=1 Σεπτ. 

740 μέχρι 31 Αύγ. 741) τής συμβασιλείας Λέοντος τοΰ Γ' καί Κωνσταντί¬ 

νου τοΰ Ε', δηλ. ό μην Μάρτιος τής θ' ϊνδικτιώνος δεν δΰναται νά είνε 

(εντός τής περιόδου ταύτης) εϊ μή ή ό τοΰ 726 ή ό τοΰ 741. “Αλλ9 ανεξαρ¬ 

τήτως τοΰ δτι την μεν χρονολογίαν 6249 ούδέν απολύτως τών σωζομένων 

χειρογράφων τής Εκλογής αναγράφει, έν φ ή χρονολογία 6234 (=726) άνα- 

φέρεται εις έν τουλάχιστον τών σφζομένων χειρογράφων Γ’, λόγοι αντλούμενοι 

έξ αΰτοΰ τοΰ περιεχομένου τής εκλογής πείθουσιν, δτι αΰτη ασφαλώς συν- 

ετάχθη κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας Λέοντος τοΰ Γ' καί οΰχί ολίγους 

μόλις μήνας προ τοΰ θανάτου του6 *, έπελθόντος κατά μήνα Ιούνιον 741 

Σήμερον δεν θά είχον νά προσθέσω επιχείρημά τι εις δσα άλλοτε έγραψα 

υπέρ τής γνώμης μου. 

1 Όίε Οότοηοΐοίμε ά. Τΐιεορ1ΐ3Π65 ΐηι 7. ιι. 8. ^ΒιΊι., έν Βγζ. ηβ«§Γ. φΛίιτΒ. 7 

(1928-9) 5 ση μ. 2. 4 

2 Α ΙιϊδτοΓγ οί ίΐιε ΕσΙετ Κ.0ΓΠ311 ειηρΐτε ίτοηι Αγο3(3ϊιι5 ίο Ιτειιε (Εοηάοη 1899) 

422 έπ. 426. 

3 Έν Β. Ζ. 6. (1897) 493 έπ. 

4 Πρβλ. καί 8ρυ11>ει·, Ένθ’ άνωτ. 83 ύποσ. 2. 

5 Πρβλ. ανωτέρω μνημονευομένην μελέτην μου, 347 σημ. 1. 

6 'Όρα τούς λόγους τούτους έν τη άνωτ. μελέτη μου, ένΟ’ άνωτ. 354 έπ. 

1 Πρβλ. Οδΐτ ο § ογδ γ, Ένθ’ άνωτ. 34 έπ. 

Νομίζω δτι αΰτη επεκράτησεν ήδη- πλήν τών είδικώτερον άσχοληθεντων 

επί τοΰ ζητήματος δριιΐόετ1 καί θ8ίχο§ΌΓ3ΐ?5? ζ, άπεδέχθησαν τό έτος 726 

επίσης οί Κ. Τριανταφυλλόπουλος 3, Α. Αίβετίοιιί 4, Γρ. Κασιμάτης 

Κ. Τσάτσος6, Κ. Γεωργόπουλος" καί οϊ Ί. καί Π. Ζέπος8. Διατακτικοί 

είνε: ό Α. ΥαείΠεν9, ό Οοΐΐίηεί:10 καί δ Γ. Μαριδάκης11. Ιδιαιτέρως 

λυπούμαι, δτι δ Ρ. ϋό1§;6Γ12 δεν θεωρεί πειστικά τά έπιχειρήματά μου 

βασιζόμενος έπί τοΰ Ηαβετί: καί τής παραδόσεωςί3. 

Άλλ’ αί μεν θεωρίαι τοΰ ΗιιΒετί:, κατέρρευσαν πλέον σήμερον μετά 

την άνω μνημονευθεΐσαν μελέτην τοΰ ΟδΙτοοΌΓδΙτ)*, ψεγοντος τον Όδ1§6Γ 11 

διά την έν προκειμένω προσήλωσίν του εις τον ΗιιβειΊ, ώς προς δέ την 

παράδοσιν (ϋβοΓίίείεπιη^), ομολογώ, δτι δεν αντιλαμβάνομαι τί ακριβώς 

εννοεί δ Όο1§;εν. 

Τέλος οί Ρτβδίιίϊβΐά15 καί ϋΐηοπ Αποη 16 φαίνονται άγνοοΰντες την 

ΰπαρξιν καν ζητήματος χρονολογίας τής Εκλογής. 

1 Ένθ* άνωτ. 83. 

2 Ένθ’ άνωτ. 7, ύποο. 

3 Έν τη Έλλην. Έγκυκλοπαιδείφ 7,915α\ 

4 ΡβΓ 11113. εδροδϊζϊοιιε άεΐ άΐτ. Βϊζαηΐϊηο (1927), 49. 

» 1/68 ΪΠ16Γ£13 03Π5 13 1ε£. 06 ,ίΐΐδίίηίεπ (Ρ&Γ18 1931) 110. 

6 Εισηγήσεις άστ. Δικ. (1933) 36. 

Ή ποινή τής μαστιγώσεως (1933) 22. 

Χ Έν ;θΚ. ΙΓ, σ. VII. πρβλ. καί Π. Ζέπου, έν Έλλην. Έγκυκλ. 13, 206γ'. 

ν Ιστορία τής βυζαντ. αυτοκρατορίας (ρωσ.)· τής αγγλικής μεταφρ. υπό Ρ Κ.3§;οζϊπ 

(1928) 1.295. 

10 Έν Μέ1αη£68 Πΐεΐιΐ, 1. 49. 

11 Έν Έγκ. Λεξικω ΈλευΟερουδάκη, 3, 624 β'. 

12 Κε^εδίεη ά. ΚαΐδβΓυΓίίϋΐκΙβη ό. οδΐτόιηϊδείιεη Κ.εΐε1ΐ8 νοη 565- 1453, 1 Ν° 304. 

13 «\ν35 ΟΐηίΒ, Β. Ζ. 24 (1923) 344 ίί. ζηςιιηβίβη βίπεβ Αιΐδ3ίζε5 726 όπη^Ι, ίβΐ 

§6^εηα5ει· άεπ Αυβίύΐιηιη^εη Ηυϋβτίδ απά ϋη ΑηΟείΐΗοΙιΙ άετ ύΐνετΙΐεΓεναη^ ηΐεΐιΐ 

ύ5βΓ7.ειι§εηά». Έπί τής γνώμης τοΰ Πό1§;εΓ στηρίζεται καί δ Ο. ΕεΓΓ3ΓΪ (έν τή Ειιεΐεΐ. 

ΐί&Η&ηα «Β δάεηζε, Ιείΐετε εά απΐ, 7, 144 β'): βιιηηΐο βοδίΐεηε Οΐηϊδ 3 ίανοτε <ϋ «η 

ρτεοεάεπίε άίεε^ηο Ιβ^ίδΐ&ϊίνο 03 αίίπΙυπΓδΐ 31 726, ηοη ρ3Γε εοπνίηοεηίε (Όοΐ^ετ, 

Κ,ε^εδΙ. 1,304)». 

14 Ένθ’ άνωτ. 7, ύποσημ. 

15 Α ιη3ΐιυ3ΐ οί Ροπιεπ Εα\ν. ΤΙιε Εε1ο£3 κλπ. (Οαιη&πά^ε, 1926)· οΰτος τυχαίως 

όλως δέχεται τό έτος 726, έπειδή συνέπεσε νά εχη προ αΰτοΰ την έκδοσιν τής Εκλογής 

υπό Μομφερράτου (έκδόσαντος ταύτην έκ τοΰ μοναδικού χειρογράφου τοΰ έχοντος την 

χρονολογίαν ταύτην). 

16 Εε νόμος γεωργικός εί 1ε Γέ^ίιιιε άε 13 ίειτε ά3Πδ 1’ αηεΐεπ άτοίΐ Γοιιτηαίη (Ρ3ΓΪ5, 

1929) 8 έπ. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος 1 4 
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Θά ή το εύκτέον νά μελετηθή τό ύπ’ άριθ. 78 χειρόγραφον τής μονής 
των Ίβήρων1 του ΙΕ' αίώνος, περιέχον (φ. 3α-5ΐ«) έγχειρίδιον τοΰ βυζ. 

δικαίου, άποτελούμενον έκ 18 τίτλων, άνευ προοιμίου. Ένεκεν ακρωτηριασμοί 
του χειρογράφου, ελλείπουσιν οι τίτλοι VI, VII, VIII, XIV, και XV. Έκ 
των σωζομένων τμημάτων και έκ τής περιγραφής των τίτλων, φαίνεται, δτι 
οι μεν τίτλοι I - V έλήφθησαν έκ τοΰ προχείρου νόμου, οι δέ τίτλοι IX, XI, 

XII, XVI, XVII καί XVIII έκ τής Εκλογής, άντιστοιχοΰντες προς τούς 
τίτλους IX, XII, XIII, XVI, XVII, καί XVIII αυτή:. 

Ζ' · 

Έν τω κώδικι Βιέννης ]ιπ\ §τ. 3, περιέχοντι (φ. 6-20) τμήματα τής 
6θ1ο§·α ρπνειία αιΐοΐο, άπαντα δίς, ώς παραπομπή είς την πηγήν, ή ψράσις 
«έκ τοΰ β' εκλογαδίου» 2. “Οτι ή Εκλογή άποκαλεΐται ύποκοριστικώς έκλο- 

γάδιον, εξηγείται ίσως έκ τής συντομίας της. Άλλα διατί β'; Έκ των αρι¬ 

θμών των τίτλων παραπομπής (<Γ' καί η') αποκλείεται ή ύπόθεσις, δτι εννοεί 
την οοΐοο-μ ρπνοίο, διότι έν τοιαΰτη περιπτώσει θά παρέπεμπεν εις τούς 
τίτλους ζ' καί ι'. Υποθέτω, δτι πρόκειται μάλλον περί κακής άναγνώσεως, 

τό δέ β' δεν είναι αριθμητικόν (οπότε θά εγράφετο 6) άλλ’ ή συντετμη- 

μένη λέξις βι[βλίον], σΰντμησις άλλως τε συνηθεοτάτη, άπαντώσα καί έν τω 
Ιδίω κώδικι. 

Η' 

Έν περιπτώσει συνάψεως άγράφου γάμου, δτε δεν υπάρχει προίξ, είδι- 

κώς ορίζει ή Εκλογή (II. 9), δτι, προτελευτώντος τοΰ άνδρός άνευ τέκνων, 

λαμβάνει ή γυνή έξ αδιαθέτου, λόγψ κάσου έξ· άπαιδίας τό 74 τής περιου¬ 

σίας τοΰ άνδρός, Ιφ" δσον ή περιουσία αΰτη δεν υπερβαίνει τάς 10 λίτρας- 

άλλά καν ύπερβαίνη ή περιουσία τοΰ άνδρός τάς 10 λίτρας, πάλιν ή γυνή, 

ούδέν επί πλέον (τοΰ 1/4, των 10 λίτρων) λαμβάνει3. Καίτοι τό κείμενον είνε 
σαφές, ή οοΐο^,α ρτίναΐα αιιοίπ (II. 9) καί ή 0θ1θ£3 &ά ρΐΌοΙπτοη πιτιίαΐα 
(II 17) όρίζουσιν ετι σαφέστερον τούτο. Έν τοΰτοις ό Ζαείιαπαε 4 παρε- 

νόησε προφανώς τό χωρίον τοΰτο, διδάσκων δτι τό */4 δεν δΰναται νά ύπερ- 

1 Πρβλ. Σ. Λάμπρου, "Ενθ’άνωτ. 2, 9 έπ. 

- Πρβλ. λνΐΐΐβ, έν Β-Ιαείπ. Μιΐδ. ί. _)υπΒρΓ. 3 (1829) 42 σημ. 78 καί Ζ3θ1ΐ3ΓΪ3β, 

,ΙΟΒ.. IV. 3 επ. 

3 «... κομιζεοθαι την γυναίκα έκ τής άνδρφας ύποστάσεως υπέρ έξ άπαιδίας κάσου 
τέταρτον μέρος κατά τήν ευπορίαν τοϋ άνδρός έ'ως λίτρων ΐ, εί δέ καί έπάνω των ! 

λίτρων εύπορε! 6 άνήρ, μή εχειν αυτήν άδειαν έτερόν τι κομίζεσθαι... 

4 Οβδοίθοίιΐε, 91 σημ 234. 

Μ: 
-·:§: 

’ ΐ 
, 

βαίνη τάς 10 λίτρας, έκλαβών δτι τό «έτος λίτρων ΐ» είναι άντικείμενον τοΰ 
«κομίζεσθαι», Ινώ έκ τής συνεχείας («εί δέ καί έπάνω τών ΐ λιτρών ευπορεί 
δ άνήρ») φαίνεται, οτι τό «έως λιτρών ι» άποτελεΐ τμήμα τής φράσεισς «κατά 
τήν ευπορίαν τοΰ άνδρός». Ώς δέ νά μή έφθανεν ή υπό τοΰ Ζ&οΐΐατίαε 
αύξησις τοΰ είς τήν άπορον καί άτεκνον χήραν παρεχόμενου άνωτάτου ορίου 
από 2ι/2 λιτρών είς 10, δ δρυΙΒβτ1 ού μόνον υποπίπτει είς τήν αυτήν παρα- 

νόησιν, άλλά καί έπαυξάνει τό μερίδιον της καί διά τοΰ κάσου εξ άπαιδίας, 

νομίζων, έσφαλμένως, δτι «υπέρ έξ άπαιδίας κάσου» σημαίνει έπί πλέον 
τοΰ έξ άπαιδίας κάσου, έν φ έν προκειμένφ ή πρόθεσις υπέρ, συντασσομένη 
μετά γενικής, σημαίνει ένεκα, προς χάριν2. Ό δραίόετ επανερχόμενος3 

έπί τοΰ ζητήματος, υπεραμύνεται τής γνώμης του, έπιμένων, δτι τό «υπέρ 
κάσου» σημαίνει «έπί πλέον», φέρων δέ προς τοΰτοις τό έπιχείρημα δτι περί 
τής περιπτώσεως τοΰ ι/4 μόνον προέβλεψεν ή Εκλογή έν II. 4. 

Προς ερμηνείαν τής τελευταίας διατάξεως, έπιτραπήτω μοι σύντομος 
άνασκόπησις τοΰ θεσμού τών κάσω ν. Έπί τής προ τοΰ "Ιουστινιανού εποχής 
έκράτει ή συνήθεια, δπως έν τψ προικώφ συμβυλαίφ δρίζωνται διάφορα 
1αοΓ3. ηαρίϊαΐία υπέρ τοΰ έπιζώντος ιών συζύγιυν, διά τήν περίπτωσιν τής 
λύσεως τοΰ γάμου θανάτω ενός τούτων, δι° ών συμφωνιών έκάμπτοντο αΐ 
αΰστηραί διατάξεις τοΰ νόμου. “Οτι δέ αί τοιαΰται συμφιονίαι ησαν συν¬ 

ήθεις, άποδεικνύεται έξ αύτοΰ τούτου τοΰ θεσμοΰ τής προγαμιαίας δωρεάς, 

δστις άνευ ιδιαιτέρων συμφωνιών περί τής τύχης αύτοΰ μετά τήν λύσιν τοΰ 
γάμου θά ήτο ακατανόητος, άφ’ ού, κατά νόμον, πλήν έλαχίστιον περιπτώ¬ 

σεων, ή γυνή, υπέρ ής έθεσπίσθη ή προγ. δωρεά, ούδέν απολύτως έκ ταύτης 
έλάμβανε, τοΰ μέν άνδρός, συνεστώτος τοΰ γάμου, τών κ?πιρονόμων δ’ αύτοΰ 
μετά τόν θάνατόν της, όντων κυρίων καί επικαρπωτών της προγαμιαίας 
δωρεάς. Έν τοΐς γαμικοΐς τοΰτοις συμφώνοις, άτινα οί βυζαντινοί άπεκάλε- 

σαν ενωρίς κάσους, δύο κυρίως περιπτώσεις προεβλέποντο: α') γενικώς ή 
περίπτωσις τοΰ θανάτου (από τελευτής κάσος) καί β') ή ειδική περίπτωσις 
τής λύσεως τοΰ γάμου θανάτω ενός τών συζύγων, άνευ τέκνων (κάσος έξ 
άπαιδίας). Πρώτον βήμα προς άναγνώρισιν τών γαμικών τούτων συμφωνιών 
υπό τής νομοθεσίας άπετέλεσαν αί διατάξεις έκεΐναι τοΰ "Ιουστινιανού, δι’ ών 
δεν καθιερώθη μέν τό υποχρεωτικόν τοΰ καθορισμού τών από τελευτής καί 
έξ άπαιδίας· κάσων, άλλ’ έθεσπίσθη, δτι, οσάκις συμφωνώνται τοιοΰτοι, ό μέν 
άπό τελευτής κάσος δέον νά έξισώται προς παιδός μοίραν (Νον. 127. 3), ό 
δ έξ άπαιδίας κάσος δέον νά όρίζηται ύ αύτός δι’ άμφοτέρους τούς συζύ¬ 

γους (Νον. 97. ί). Ή Εκλογή προχωρεί έτι πλέον, νομοθετούσα τήν συν- 

1 ’Ενθ’ άνωτ., σ. 19. 

- Πρβλ. ρπναΐα αποΐα II. 9: «όνόματι κάσου». 

Εν Βγζ. π6π§γ. ^Ιιι-όάοόει·, 9 (1931-2) 212, άπαντών είς κριτικήν μου, αυτόθι 8 
(1830-1) 192 έπ. 
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ήθειαν δεν αφίνει πλέον εις τήν ελευθέραν βοΰλησιν τών συμβαλλόμενων, 

έάν θά προσθέσωσιν ή ου γαμικά κέρδη εν τώ προικώφ συμβόλαιό), άλλα 

τον μέν κάσον από τελευτής ορίζει εις παιδός μοίραν (ΓΙ. 7), πλήν τής περί- 

πτώσεως δευτερογαμίας του έπιζώντος, δτε απόλλυται ό κάσος οΰτος\ τον δέ 

κάσον εξ άπαιδίας θεωρεί υποχρεωτικόν ώς συστατικόν στοιχεΐον του εγγρά¬ 

φου γάμου2, ορίζει δέ τήν ποσότητα του κάσου τούτου εις τό 74 τοϋ αθροί¬ 

σματος προικός καί προγαμιαίας δωρεάς (II. 3.4). Κυρίως ή Έκλογή^κάσον 

έξ άπαιδίας προβλέπει μόνον υπέρ τής γυναικός (II. 3), ορίζει δμως, ότι και 

ο άνήρ, εάν προτελευτήση ή γυνή άνευ τέκνων, κρατεί τό ι/4 τής προικός και 

τής προγ. δωρεάς «εις ίδιον κέρδος »3. Επομένως, άνεξαρτήτως τής λεκτικής 

διαφοράς, εις ταΰτό καταλήγομεν. 

Έν περιπτώσει συνάψεως άγράφου γάμου, δτε δεν υπήρχε προίξ, ήτο 

ανάγκη νά όρίση ή Εκλογή, έάν καί τί έλάμβανεν ή γυνή, άποβιοΰντος τοϋ 

άνδρός, άνευ τέκνων, μή προστατευομένων υπό τής διατάξεως II. 4. Ό κάσος 

τής άπαιδίας τής περιπτώσεως ταΰτης διαφέρει τοϋ τοϋ εγγράφου γάμου 

(II. 4), πλήν τού τρόπου τοϋ υπολογισμού4, και κατά τούτο: δτι επί μέν του 

εγγράφου γάμου ό εξ άπαιδίας κάσος άποτελεΐ νόμιμον μοίραν τής γυναικός, 

εν φ ό έξ άπαιδίας κάσος τοϋ άγράψου γάμου ισχύει μόνον επί τής έξ αδια¬ 

θέτου διαδοχής· προφανώς δμως τό κενόν τούτο τής ίσαυρικής νομοθεσίας 

πληροΰται διά τών περί νομίμου μοίρας τής άπορου καί άπροικου χήρας 

διατάξεων τοϋ Ιουστινιανού. 

Θ' 

Άνασκευάζομεν τάς κάτωθι ανακρίβειας, όφειλομένας μάλλον εις μή 

καταβολήν τής προσηκούσης προσοχής, άς άπηντήσαμεν παρά διαφόροις συγ- 

γραφεϋσι, σχετικάς δέ πάντοτε προς τήν Εκλογήν: 

1) Έκ τής διατάξεως V. 5 τής Εκλογής θά ήδύνατό τις νά υπόθεση 

1 II. 5-6- πρβλ. Κ. Πολυγένους, Περί προικός, 49. Άντιδοξεΐ ό Βορρές, Περί 

προγ. δωρεάς (Άΰήναι 1884) 52. 

2 II. 3- Πεοί τοϋ κάσου έξ άπαιδίας συνετάσσετο ίδιον συμβόλαιον πρβλ. Μομφερ- 

ρ ά τ ο ΰ, Περί προγ. δωρεάς, 69. Ούκ όρθώς ό Ρ α κτ ιβ ά ν. (περί προικός, 341 έπ.), έκ 

τοϋ II. 4 τής Εκλογής συνάγει, ότι ό κάσος παρέχεται αδιακρίτως, εΐτε ένεγράφη είτε 

οΰ, διότι ρητώς έν II. 4 Αναγράφεται «επί πόσης τής ώς εΐρηται όμολογηθείσης προικος*. 

Συνεπώς ούδεμία χωρεΐ αμφιβολία περί τοϋ υποχρεωτικού διά τήν σύστασιν του έγγρα¬ 

φου γάμου τής συντάξεως του συμβολαίου περί τοϋ ύπέρ τής γυναικός κάσου έξ άπαιδίας. 

3 II. 4. Ουτω καί ό ΓΙ ο λ υ γ έ ν η ς, *Ενθ’ άνο^τ. 44 καί ό Βορρές, Ενθ άνωτ. 46. 

’Αντιθέτως ό Κ α λ λ ι γ α ς (Οίκογ. 147) καί 6 Μ ο μφ ε ρ ρ άτ ο άνωτ- 69 έπ.) 

φρονοϋσιν ότι ό έξ άπαιδίας κάσος υπάρχει μόνον ύπέρ τής γυναικός. 

4 Έν τή περιπτώσει II. 4 ό κάσος ανέρχεται εις τό ι/4 τοϋ προικοϋποβόλου και ούχί 

είς τό Ίί τής ανδρικής περιουσίας. 

ί 

δτι αναγκαίοι κληρονόμοι εκ τών κατιόντων1 εισί μόνον τά τέκνα" εις ιό 

συμπέρασμα δέ τούτο κατέληξε καί ό Ζαο1ΐΕΠ3.6 2' εν τουτοις εκ τοϋ συνδυα¬ 

σμού προς τήν διάταξιν V. 7 σαφώς συνάγεται, δτι καί οί έγγονοι είσίν 

άναγκαίοι κληρονόμοι. Ση μειωτέο ν, οτι καί επί τής έξ αδιαθέτου κληρονο¬ 

μιάς είς τήν α' τάξιν καλούνται τά τέκνα καί οι έγγονοι (VI. 1). 

2) Ή εοΐ. ρήνΆΐΆ ααοΐα (VII. 2) καί ή βοΐ. αά. ρτοοΙπΓοιι πιαίαία 

(VIII. 7) περιέχουσι τήν περίεργον, ίσως νορμανδικής καταγωγής, διάταξιν3, 

καθ; ήν ιό δικαίωμα τοϋ διαθετειν περιορίζεται, ποσοτικώς εις το ήμισυ τής 

περιουσίας, έάν τις, μή εχων συγγενείς, καταλίπη την περιουσίαν του εις 

εξωτικόν, τοϋ ετέρου ήμίσεος περιερχομένου είς τό Δημόσιον. Έν προκει¬ 

μένη) ό Ζ&οΐιαπαε4 παρενόησεν ελαφρώς τήν διάταξιν ταύτην, γράφων: 

«\ν6Γ πίοΐιϋ νοηναηάίοη εοπάετη ΡΓεηιάεη...», έν φ τό κείμενον τής 

6θ1. ρπν. ίΐηοΐα (VII. 2) έχει: μή ύπόντων αύτώ προς διαδοχήν συγγενών». 

Παρεμφερώς καί ή εοΐ. αά ρτοοίτ. ιηαίαΐα. 

3) Ό Κ. Ρακηβάν 5 διαβλέπει έν τή διατάξει II. 8 τής Εκλογής, ένθα 

επί άγράφου γάμου (καί συνεπώς άπροικου γυναικός) υποχρεοϋται ό λύων 

άναιτίως τον γάμον άνήρ είς καταβολήν τού 7.ι τής περιουσίας του, χαρα¬ 

κτήρα ποινής. Φρονώ, δτι, άφ’ ου ούδ’ επί μοιχείας καν τής γυναικός ανα¬ 

γνωρίζει ή Εκλογή (XVII. 27) άπώλειαν τής προικός λόγφ ποινής, πολλώ 

ήττον δέον νά δεχθώ μεν τοιοΰτον ποινικόν χαρακτήρα έν II. 8, τής καταβο¬ 

λής τού 74 τής περιουσίας τασσομένης προφανώς προς άνόρθωσιν τής υλι¬ 

κής ζημίας. 

4) Ό Α. Μομφερράτος6 ερμηνεύει τήν διάταξιν II. 7 τής Εκλογής καί 

δή τήν ύπαναχώρησιν τοϋ έπιζώντος τών γονέων άπό τών τέκνων, ως 

σημαίνουσαν τήν επιλογήν τοϋ μοναχικού βίου" έχω άμφιβολιας τινας ώς 

προς τήν ορθότητα τής έρμηνείας ταύτης7, φρονών δτι ή έννοια τού χωρίου 

τούτου είναι γενικωτέρα8. Έν πάση περιπτώσει παρερμηνεύει τελείως ό Μομ- 

1 Οί δ* ανιόντες; Ή Εκλογή πραγματεύεται περί τής νομ. μοίρας τών γονέων ούχί 

έν τώ οίκείφ (V) τίτλφ, άλλ’ έν τφ περί χρηματίων τών ύπεξουσίων (XVI). Καί εύλόγως 

διερωτάται ό ΖεοΙιεΓ ίαε (ΟεΒοΙιΐοΙιίε, 173). έάν τοϋτο οφείλεται είς έλλειψιν τοϋ περι- 

σωθέντος κειμένου τής Εκλογής, ή μή έχη ή παράλειψις βαθύτερα αίτια. Ό Κ. Τριαν¬ 

τάφυλλό πο υ λ ο ς (ό Φαλκίδιος νόμος, Άθ. 1912, 32) έκ τής διατάξεως V. 7 συνάγει, 

άδιστάκτως ότι. είς τούς γονείς δέν έχορηγήθη κατ’ αρχήν δικαίωμα νομίμου μοίρας, 

πλήν τών γονέων ύπεξουσίων (XVI. 4), 

2 Οεεείιίεΐιίε, 172. 

3 Ζ3ε1ι&.ΓΪαε, Οεδείύεΐιΐε, 149 σημ. 435. 

4 Ένθ’ ανωτέρω. 

5 Περί προικός, 239. 

Κ Κληρ. δίκαιον τών κληρικών καί μοναχών ('Άθ. 1890) ΠΟ έπ. 

7 ΙΙρβλ. καί Ε. Νικολαΐδου, Περί τής μοναχικής ακτημοσύνης (ΆΟήναι 1901) 

70 σημ. 2. 

8 Πρβλ. Εεΐ. ρτΐνδία ειαοίει II. 7. 



54 Δη μ. Γκίνη, Ζητήματα το·α έκ τής εκλογής των Ίσαύρων. 

φερρατος1 την φράσιν τής Εκλογής (II 7): «...επ’ άδειας έχειν τό τοιούτο 

πρόσίΰπον μετά των ιδίων πραγμάτων έγκράτησιν καί ενός παιδός μοίραν 

λαμβάνειν αυτόν», ίσχυριξόμενος, δτι τά τέκνα παρακρατούσι την περιουσίαν 

του ΰπαναχωροϋντος γονέως, πλήν ενός παιδός μοίραν, εν φ προφανώς ό 

ύπαναχωρών γονεύς παραλαμβάνει μεθ' εαυτού, πλήν τής ιδίας αΰτοϋ περιου¬ 

σίας, και παιδός μοίραν έκ τής κληρονομιάς- του προαποβιώσαντος συζΰγου. 

5) Ό Ιουστινιανός καθόίρισε τό κατώτατον δριον ηλικίας, καθ’ ήν επι¬ 

τρέπεται δ γάμος, εις τό 14ον έτος συμπεπληρωμένον διά τά άρρενα καί τό 

12ον έτος συμπεπ?π|ρωμένον διά τά θήλεα2. Ταυτά όρια έθετο και ή Εκλογή 

(II. 1), μετά μόνης τής λεκτικής διαφοράς, δτι, άντ'ι νά όρίση τά έτη 14 κα'ι 12 

συμπεπληρωμένα, ώρισε τό δριον από του 15ου κα'ι 13ον έτους, δπερ ταυτό. 

Συνεπώς έσφαλμένως ό Ζϊεοΐιηι&ηπ3 φρονεί, δτι τό δριον τής προς γάμον 

ηλικίας έν τή Εκλογή εινε διάφορον τοΰ υπό του Ιουστινιανού όρισθέντος. 

ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗΣ 

1 Αυτόθι, 111. 

2 ϋ. 23. 1-9. Ο. 5. 60.30. 

- Τό δίκαιον τοΰ γάμου, 1,370. 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ 

ο 

Ί 

:! 

■ 1’: 

I 

Προτιθέμενος νά έκδοδσω τυποις τά σωζόμενα ανέκδοτα εγκώμια είς 

τούς τρεις Ίεράρχας 1 * συνήθροισα φωτογραφικά αποτυπώματα εκ τών κωδί¬ 

κων, τών περιεχόντων αυτά, και Ιπ'ι τή βάσει τούτων ήτοίμασα προς έκδοσιν 

τά κείμενα αυτών. Έκ τών ήτοιμασμένων τούτων κειμένων έξέδωκα έν τώ 

αναμνηστικό) τόμφ τοΰ «Εκκλησιαστικού Φάρου» Αλεξάνδρειάς2, ένεκα τών 

στενών ορίων αυτού, μόνον τό ανέκδοτον έγκώμιον είς τούς τρεις Ίεράρχας 

τού Ίωάννου Εύχαΐτων, τό φέρον επιγραφήν «τού σοφωτάτου μητροπολίτου 

Εύχαΐτων Ίωάννου έγκώμιον είς τούς έν άγίοις πατέρας ημών, Βασίλειον τον 

μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ίωάννην τον Χρυσόστομον», επί τή 

βάσει τού κώδικος 262 τής Άμβροσιανής βιβλιοθήκης (φ. 3406 - 3496) καί 

τοΰ 153 Ω τής έν ’Άθφ μονής τής αγίας Λαύρας (φ. 275“-282“). Συν- 

εχίζων δ’ ενταύθα τήν έκδοσιν τών ανεκδότων τούτων εγκωμίων είς τούς τρεις 

Ίεράρχας, εκδίδο) κατωτέρω τό τοΰ Ματθαίου Καμαριώτου3, επί τή βάσει τών 

κωδίκων Ρατίδ. 817 (φ. 1346 - 146“ ) καί 1214 (φ. 1“ - II6 ), έν τώ πρώτφ 

τών οποίων φέρει τήν επιγραφήν «Τού σοφοπάτου καί λογιοτάτου Ματθαίου 

τού Καμαριώτου έγκώμιον είς τούς αγίους τρεις Ίεράρχας, Βασίλειον τον 

μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ίωάννην τον Χρυσόστομον», έν δέ 

τφ δευτέρφ «Ματθαίου τού "Καμαριώτου έγκώμιον εις τούς αγίους τρεις 

Ίεράρχας, Βασίλειον τον μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον καί Ίωάννην τον 

Χρυσόστομον». 

1 Έκτος τών έκδεδομένων εγκωμίων είς τούς τρεις Τεράρχας, τοΰ τοΰ πατριάρχου 

Φιλοθέου (παρά Μΐ^ηβ, τόμ. 154 σ. 767-820) καί τοΰ τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, 

τοΰ έκδοθέντος τό πρώτον (1852) υπό τών μαθητών τής θεολογικής σχολ.ής τής Χάλκης 

επί τή βάσει δύο κωδίκων, ενός τής θεολογικής σχολάς τής Χάλκης καί ετέρου τής έν 

*Αθφ μονής τοΰ Βατοπεδίου, καί τό δεύτερον (1882) υπό τοΰ Παύλου έπί 

τή βάσει του κωδικός 676 τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, ευρηνται έν τοϊς κώδιξι καί 

τέσσαρα εγκώμια ανέκδοτα, ήτοι 1) τοΰ Ίωάννου Εόχαΐτιον, διάφορον τοΰ έκδε- 

δομένου 2) τοΰ Ν ι κ.ο λάου Καβάσιλα 3) τοΰ Ματθαίου Καμαριώτου καί 

4) τοΰ Ίωάννου Ψ ε λ λ ο ΰ. 

8 Τόμ. 31 (1932) σ. 77-91. 

3 Περί τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ Ματθαίου Καμαριώτου πρβλ. ιδία Μ. Γ ε δ εών, 

«Χρονικά τής πατριαρχικής ακαδημίας» (έν Έκκλ. Άληθ. έ'τ. Γ' ( 1882) τεΰχ. Ζ' 

ο- 106 έ), ένθα παρατίθεται καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
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Έκ του περιεχομένου τοϋ εγκωμίου τούτου, ίδία^δέ εκ των έν τώ έπι- 

λόγω αύτοϋ αναγραφόμενων, γίνεται δ ήλον δτι τούτο άπηγγέλθη εν Κωνσταν- 

τινουπόλει υπό του Ματθαίου του Καμαριώτου κατά τήν εορτήν των τριών 

Ιεραρχών 1 και δή 1) προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών 

Τούρκων (1453), περί ής ουδένα ποιείται λόγον, και 2) μετά τήν ψευδή έν 

Φλωρεντία ένωσιν (1439)- επομένως μεταξύ τού 1439 καί 1453, οπότε άναμ- 

φισβητήτως ό Ματθαίος Καμαριώτης διέμενεν έν Κωνσταντινουπόλει. Άλλα 

καί ακριβέστερου έτι, ως νομίζω, δύναται νά προσδιορισθή ό χρόνος τής 

απαγγελίας τοΰ εγκωμίου τούτου. Κατά τά λεγάμενα έν τφ έπιλόγω ή εκκλη¬ 

σία επιθυμεί τήν ειρήνην, ής από μακροϋ χρόνου έχει στερηθή 2. Προς τούτο 

πρέπει νά εύρεθώσιν ώς διαλλακται ούχί οί τά τού κόσμου τούτου φρονούντες 

καί έκ τού κόσμου λαλούντες, οϊτινες μάλλον διασπώσι καί διαιρούσι τήν 

εκκλησίαν, άλλ’ οΐ τά τού Θεού 3. Τό τοιούτον δμως είναι δυσχερέστατου 

κατά τήν εποχήν ταύτην, κατά τήν οποίαν έπληθύνθη ή ανομία καί έψύγη 

ή αγάπη επί τοσοΰτον «ώς μηδέ εύρεϊν είναι τον είρηνικώς τά μέλη συνδεϊν 

μέλλοντα καί εις μίαν κεφαλήν τήν τών απάντων συνάγειν Χριστού». Διά τούτο 

ταίς έντεύξεσι τών τριών Ιεραρχών πρέπει εν έκ τών δύο νά γίνη «ή τοις 

ούσιν εΐη χρηστέον μεταβληθείσι προς τήν τής άληΘείας έπίγνωσιν νύν γούν, 

εί μή καί μήπω πρότερον, ή οί τούτο ποιεΐν μέλλοντες άντεισάγοιντο». Έκ 

τών ανωτέρω καταφαίνεται δτι τό ήμέτερον έγκό)μα>ν εξεφωνήθη επί τής 

αυτοκρατορίας τού Φωάννου Η' τοϋ Παλαιολόγου ('{" 1448) προ τής αναρ- 

ρήσεως εις τον αύτοκρατορικόν θρόνον τού Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου 

(1449) καί επί τής πατριαρχείας τοΰ Μητροφάνους (1440- 1445) ή μάλλον 

τοΰ Γρηγορίου (1445-1450) πάντως προ τής άναρρήσεως εις τον πατριαρ¬ 

χικόν θρόνον τοϋ Αθανασίου (1450), επομένως μεταξύ τοϋ 1439 καί 1448. 

Έκδίδων κατωτέρω τό έγκώμιον τούτο επί τή βάσει τών ύπ’ αριθμόν 

817 καί 1214 χειρογράφιυν τής Παρισινής βιβλιοθήκης, παρατηρώ δτι αί 

μεταξύ αυτών διαφοραί είναι έλάχισται, άνάξιαι λόγου. 

1 Ώς γνωστόν ή εορτή ιών τριών Ιεραρχών καθιερώθη έν τή άνατο?αχή έκκλησίφ 

κατά τό τέλος τοϋ ενδεκάτου αίώνος έπι Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ προς κατάπαυσιν τών 

ερίδων μεταξύ ίδίςι τών λογίων τοΰ Βυζαντίου περί τοϋ τίς τών τριών υπερέχει τών δυο 

άλλων. Έκ τοΰ ήμετέρου λόγου καταφαίνεται δτι ή εορτή τών τριών Ιεραρχών, ή 

καθιέρωσις τής οποίας έγένετο κατά τόν ήμέτερον συγγραφέα διά θείου φωτισμού «μή 

άθεεί τούτο γενέσθαι μηδέ ανθρώπινης απλώς έπινοίας εύρημα τήν άρχήν ύπάρξαι τό 

διανόημα», έχει ήδη πανταχού διαδοθή καί επικρατήσει «άλλως γάρ μή άν εις πάντας 

διαδοθήναι καί έπικρατήσαι τό ενθύμημα». 

2 «Αλλά καί νυν, ώς καί πάλαι, τής εκκλησίας προέστητε πολεμουμένης κακώς, ειρή¬ 

νην αυτή βραβεύσατε, ής μακρόν ήδη χρόνον έρα στερηθεΐσα». 

3 «Χρήσασθε διαλλακταϊς μή τοΐς τά κόσμου τοΰδε φρονοΰσι καί έκ τοΰ κόσμου 

λαλοΰσιν οδτοι γάρ είσιν ούχ οί συνάπτειν είδότες, άλλ’ οί διασπάν έκμαθόντες· όράτε 

γάρ ώς μάλλον διαιροΰσι καί κατατέμνουσιν ή συνάπτουσί τε καί εις μίαν αρμονίαν 

συνάγουσιν». 

Ανέκδοτα εγκώμια είς τούς τρεις Ίεράρχας. 0ί 

Τον σοψωτάτου και λογιωτάτου Ματ&αίου τον Καμαριώτου 

έγκώμιον εις τους άγιους τρεις <Ιεράρχας, Βασί?-ειον τον μέγαν, 

Γρηγόριον τόν Θεολόγον και Ίωάννην τόν Χρυσόστομον. 

Εΐπερ άλλο τι τοίς τοϋ λόγου θεραπευταϊς καί λόγος εγκωμίων προσή¬ 

κων- ών γάρ τής ώφελείας αυτοί προέστησαν, υπό τούτων εύλογον τιμάσθαι 
καί τήν γινομένην ευλογίαν προσίεσθαι, ούχ ιν εντεύθεν αυτών αυτοί λαμ¬ 

πρότεροι δειχθεΐεν ή γένοιντο. Ού γάρ, ούχ οίόν τε τούτο τών απαντων 
ουδένα νομίζειν καν είς έν συνελθόντας άπαντας ύφ’ έν συμβαίη τήν εύφη- 5 

μίαν συνεξυφήνασθαι- οίς γάρ έν ουρανούς τό πολίτευμα τήν γην υπερανα- 

βάσι τί άν τις τών περί γήν άναστρεφομένων καί γήϊνα φρονούντων είπών 
έτι τούτους λαμπροτέρους άποφήνειε καί έξεργάσαιτο. Αλλ ινα οις τε 
λέγε ιν έξεστι περί αύτών καί δσοις τών λεγομένων ακροάσθαι συμβαίνει βελ- 

τίους αύτών γίνοιντο τοΐς λόγοις ως προς παράδειγμα χειραγωγούμενοι τους 10 

εύφημου μένους, είωθός δν ώς τά πολλά προς μίμησιν υπό τών λόγων έρε- 

θίζεσθαι τών καλών καί τούς λέγοντας, οίς συμβέβηκε λέγειν/καί τους ακροω- 

μένους, όπόσοις άκουσμα χάριεν ή τών καλών εύλογια. Οίς γάρ ενασμενι- 

ζουσιν εύ έχουσι λόγοις, προ τών λόγων δήπουθεν τήν πράξιν τιμώσι καί 
τόν ζήλον έπαινοϋντες τής μιμήσεως ού πάνυ τοι λειπεσθαι βούλονται αισχυ- 15 

νόμενοι καλώς έχόντων πραγμάτων λόγοις μέν έπιχαίρειν, έργα δέ παραβαί- 
νειν καί τή μέν εξω καταστάσει τό γήθος ύποσημαίνειν, αυτοί δε προς εαυ¬ 

τούς άσυμφώντυς έχειν τά ένδον έθέλειν. Εί γούν τοϋθ ούτως έχειν εικος καί 
προσήκων ό τής εύφημίας λόγος τοις τοϋ λόγου θεραπευταϊς ουχ υπέρ αύτών, 

άλλ5 ών χάριν καί λέγεται καί ακούεται, έμοί μέν έργον άν ειη το προς δύνα- 20 

μ ιν ήδη λέγειν, ύμΐν δέ μετά σπουδής προσέχειν τοΐς λεγομένοις, ουχ υπό 
τίνος οί λόγοι σκοπούντας, άλλ’ υπέρ τινων λογιζομένους. Εμοί τε γάρ 
ούτως ΐσως ΐλεω άν γένοισθε, ύμΐν τε προσήκοντα καί λισιτελή πράξαιτε καί 
τοΐς άγίοις χαριεΐσθε χάριν, αύθις εις ημάς αύτούς άνακάμπτουσαν. Ώς μέν 
μέν οΰν πολλών ένεκα προσήκων ό λόγος τοΐς τοϋ λόγου θεραπευταϊς διά 25 

τοσούτων ύμΐν ύπομεμνήσθο) τανύν. Τί γάρ δει μηκύνειν, οις αρκεί και βρα¬ 

χεία μόνον ύπόμνησις τήν ωφέλειαν άφ εαυτών καί προ ταυτης ορώσι και 
τοΐς άλλοις άπασιν έτοίμως έχουσι τό επί σφίσι ταυτην προτείνειν. Ιωμεν δε 
λοιπόν επί τόν λόγον αύτόν αύτούς αρωγούς έπικαλεσάμενοι τους προκει- 

μένους νύν ήμΐν είς λόγων ύπόθεσιν. Τής γαρ αυτών ανευ επικουρίας και 30 

συμμαχίας ούχ οίοί τε πάντως άν εΐη μεν τόν άθλον διενεγκεΐν, καν ει 
κατ’ αύτούς εκείνους εΐχομεν τά εις λόγους, και έν τρισί μέν γλωτιαις, τοσού- 

τοις δέ στόμασι συνέβαινεν ήμΐν τήν εύφημίαν συνείρειν. Εί δ’ ούτως έχου- 

σιν, ούκ άν οίόν τε ήν καθ’ εαυτούς πως δεξιώς τόν άθλον διενεγκεΐν, τίς αν 
εΐην εγώ σήμερον μίαν έπιφερόμενος γλώτταν καί ταύτην, ως οράτε, φαυλως 35 
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ούτως έχουσαν περί λόγους ή δήλον τό μέλλον πάντως εκβήσεσθαι, καν αυτός 

εγώ σιωπώ, τό μηδ’δ παθεΐν βίκος έστιν Ισχΰειν πως έξειπεΐν; Μόνως γάρ 

άν’ήν ήμΐν τό έργον άνύσιμον, εΐ αυτοί παρόντες ήμΐν εκ τίνος άδήλως οί 

εύφημούμενοι μηχανής την σφών αυτών ευφημίαν συνεξεπόνουν. Άλλα δείτε 

5 μοι την άνωθεν καί παρά των αγίων έπευξάμενοι χάριν καί συμμαχίαν 

συνεξεργάσασθέ μοι τον λόγον, οσοις ό τών αγίων λόγος ώσπερ τι πόμα 

σωτήριον ταΐς ψυχαΐς εγχυθείς ώς από πηγής τίνος άφθονου καί διειδοίς 

άρύεσθαι παρέχει τοΐς βουλομένοις χρήσθαι τφ νάματι. 
Τριάς ήμΐν ιεραρχών τό σήμερον εις ευφημίαν προκείμενον καί λόγων 

10 ΰπόθεσιν. Τριάς, ής εΰαγγελικώς είπεΐν ούκ έξ αιμάτων ή γέννησις ουδέ έκ 

θελήματος σαρκός, ουδέ έκ θελήματος άνδρός, άλλ’ εκ Θεού, ον πατέρα σφί- 

σιν έπικεκλήκασί τε καί έπεγράψαντο, φπερ είσποιηθέντες πίστει καί χάριτι 

τφ τον αύτου λόγον καί λαβεΐν έν έαυτοΐς καί τοΐς άλλοις άπασιν ένσπε'ίραί τε 

καί διδάξαι τέκνα Θεού γεγένηνται τή δοθείση σφίσι τής υιοθεσίας εξουσία 

15 πάνυ χρησάμενοι δεξιώς. Τούτο Βασίλειος ό μέγας, ή του πιστοί λαοί βάσις 

ώς αληθώς, έφ’ ής ό βεβηκώς ουδέποτε σαλευθήσεται. Τοίτο Γρηγόριος, ό 

γρήγορος καί ένθεος νους, φπερ ό προσέχων όντως έγρήγορε καί διά τοίτο 

ού νυστάξει, ουδέ υπνώσει ύπνον, τον τής σωτηρίας άπάγοντα. Τοίτο Ιωάν¬ 

νης, ό την γλώτταν χρυσούς, ή κατ’ ά?ιήθειαν χάρις, ής οΐ άπολαύειν αίρού- 

20 μενοι χαρίεντες χρηματίζουσι τφ Θεφ καί χάριν πλουτοίσιν, ής τών απάντων 

ουδέν χαριέστερον ή τιμιώτερον. Τούτους υμνεΐν προϊστάμεθα σήμερον. Τού- 

τοις ό ήμέτερος οΰτοσί λόγος αναφέρει την ευφημίαν. Τούτων άγομεν μετ’ 

εγκωμίων την μνήμην, οις ή ευλογία παρά Κυρίου υπέρ κεφαλής κατακέ- 

χυται. Ουτοι τήν κάτω καί χαμερπή καί σαρκικήν παραιτησάμενοι γέννησιν 

25 καί τέκνα καλεΐσθαι πατέρων επιγείων άπανηνάμενοι, όλοι δ’ δλως τής άνω 

γεγεννήμένοι, καθ’ ήν καί τέκνα Θεοί χρηματίζουσιν, ώς δ τής βροντής υιός 

έκήρυξε τφ πνευματι προλαβών. Καί διαφόρων μέν έκπεφυκότες γονέων καί 

τόπων, επειδή περ έδει λειτουργήσαι τή φύσει καί τφ θεσμφ τής γεννήσεως, 

εις ένα δ’ άναφέρειν έ’χοντες, ον καί γνησίως τή του πατρός προσηγορία έπι- 

30 κεκλήκασι καί αδελφοί μέν άλλήλοις ούτως ΰπάρξαντες, καλεΐσθαι δέ τοίτο 

καθάπαξ άξιωθέντες καί παρά του υιοί του Θεοί τφ του αυτοί πατρί 

εΐσποιηθήναι καί λοιπόν καί υιοί Θεοί γεγενήσθαι καθ’ ο καί δ του Θεοί 

υιός αυτός, αυτούς αδελφούς κατωνόμασεν, αδελφοί μου λέγων είσίν οί άκου- 

οντες καί φυλάττοντες τον του πατρός μου λόγον έν εαυτοΐς. 

35 Ούτοι τοίνυν τούτο γενόμενοι καί υιοί Θεοί κληθέντες καί χρηματίσαν- 

τες ουδέ δουλεύειν εγκωμίων νόμω προσίενται. Οις γάρ ή γέννησις άνωθεν, 

τί άν τις τά κάτω περ ιεργαζόμενος τούτους αΰθις έπιχειροίη καταβιβάζειν άφ' 

ύψους εις τήν ταπείνωσιν. Καίτοι καί εΐτις κάντείθεν αυτούς υμνεΐν προη- 

ρεΐτο, θάττον άν αύτφ έπιλείποι τό λέγειν όλως ή έχειν δ,τι περ υπέρ αυτών 

40 λέγοι, εί μή τρόπον έτερον ενταύθα τά τής απορίας συμβαίη τφ άδυνάτως 

Ανέκδοτα εγκώμια εις τούς τρεις Ίεράρχας. 59 

έ'χειν εφάμιλλους τοΐς πράγμασιν άποδιδόναι τούς λόγους. Ήττάται γάρ κάν- 

ταίθα λόγος άπας αύτοΐς προσφερόμενος καί πολλοί πολλούς υπέρ έκάστου 

καί πάνυ δεξιώς έχοντας καταβέβληνται, έφικνεΐται δ’ όμως τής αξίας ούδείς. 

Τούτους εί καθ’ ένα νυν απολαβών έπαινοίης, ώσπερ δή νόμος εγκωμίων, ού 

καταδέξονται, ού μόνον δτι τοίτο προλαβόν γεγένηται σφίσι και καιρός έκά- 5 

στω τών επαίνων καί τής ευφημίας άφώρισται ίδιος, άλλ'" δτι καί διιστάν 

συμβαίνει τά τής συγγένειας αύτοΐς μή πεφυκότα διίστασθαι καθ’ αυτά. Ού 

γάρ έστιν υπεροχή καί ύφεσις παρ’ αύτοΐς, ού τό πλέον καί έλαττον καί 

μεΐζον καί μεΐον, άλλ’ έκαστος εκάστω ίσος καί πάντες άλλήλοις καί εαυτοΐς, 

εί μή τοίτο φαίη τις πλεονεκτεΐν έκαστον τών λοιπών τό πλέον έμφιλοτιμεΐ- 10 

σθαι ταΐς πνευματικαΐς άναβάσεσιν έπεκτείνεσθαι καί πάντας προς τον όμοιον 

αύτοΐς ζήλον τών καλών παραθήγειν. Άλλα καν τούτφ τό ΐσον συνάγεται ώς 

μηδαμού προσήκειν αύτοΐς τό μεΐζον ή έλαττον καί τήν υπεροχήν τε καί 

ύφεσιν ή δ,τι τις άλλο τών απάντων εθέλοι κατονομάζειν. Μαρτυρεί μοι τφ 

λόγω καί ό λόγος αύτών· οΰ γάρ άν άν άνά χεΐρας εκάστοτε φέροις τήν 15 

βίβλον, τούτφ πάντως τό μεΐζον δίδως, ώς τον ένα τοΐν δυοΐν ύπερτιθέναι, 

ειτ’αΰθις τοΐν δυοΐν τον έτερον καί τον λοιπόν τών λοιπών καί τοίθ’ ούτως 

αεί καί άλλως ούδέποτε. Ούτως είσί παραπλήσιοι καί ΐσοι πάντες άλλήλοις 

καί εαυτοΐς, ώς μηδέ τά τών επαίνων άπονέμεσθαι μεμερισμένως σφίσιν 

άνέχεσθαι. Τοιγάρτοι καί λίαν επαινώ καί υπερασπίζομαι τον πρώτως επί 20 

νουν βαλλόμενον εις έν συναγαγεΐν τήν μνήμην τών καθάπαξ έν πεφυκότων 

καί μίαν άποδουναι καί συγκροτήσαι πανηγύρεως εορτήν, ΐν’ ύφ’ έν υμνεΐν 

εΐη τούς έν γεγενημένους τφ πνεύματι καί πείθομαι μή άθεει τούτο γενέσθαι 

μηδ’ άνθριυπίνης απλώς έπινοίας εύρημα τήν αρχήν ύπάρξαι τό διανόημα, 

άλλ’ φπερ είσεποιήθησαν, τούτον επί νουν ανθρώπινον τούτο βαλεΐν, δς 2δ 

εΐχεν εΰ λελειτουργηκέναι τφ επιτάγματι. ’Άλλως γάρ μή άν εις πάντας 

διαδοθήναι καί κρατήσαι τό ενθύμημα. Έχρήν γάρ καί μίαν καί κοινήν 

συγκεκροτεΐσθαι πανήγυριν, οίς κοινή μέν ή τών περίγειων επίσης υπερο¬ 

ψία, κοινόν δέ τής εργασίας τό τάλαντον, κοινή δέ τών προσεχόντων αύτοΐς 

ή ωφέλεια, κοινόν δέ καί τό τής υιοθεσίας καί άναγεννήσεως χάρισμα, ΐνα 30 

καί κοινήν περί αύτών καί μίαν έχωμεν άνθρωποι δόξαν, δπερ ίσως έπ’έλατ¬ 

τον άν ήν, εΐ γε μή τοιοίτό τι έπενενόητο τήν αρχήν. Καί τοίνυν ή μέν 

γέννησις αύτοΐς- δει γάρ αΰθις έπανελθεΐν, δθεν ό λόγος ύποσημαίνει, προ 

δέ τού λόγου μάλλον δ ευαγγελιστής Ιωάννης όσοι λέγων έλαβον αυτόν, 

έδωκεν αύτοΐς έξουσίαν τέκνα Θεοί γενέσθαι τοΐς πιστεύουσιν εις αύτόν, τή 35 

δέ γεννήσει καί ή πολιτεία πάντως ανάλογος καί τό ενδιαίτημα τή πολιτεία 

προσήκον. Ό γάρ ουρανός αύτοΐς πολίτευμά τε καί ενδιαίτημα, ού τή ψυχή 

βαίνοντες τό τού Θεοί φρονοίντες ήσαν, ού λέγεται θρόνος ό ουρανός, δντι- 

να δή τον θρόνον τούτον ύποληπτέον. Οίμαι δέ τό τή αγγελική καθαρότητι 

καί τή κατ’ ανθρώπους έξ αρετής αίνίττεσθαι χαίρειν τε καί έπαναπαύε- 40 
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σθαι τον Θεόν, καθό και ή γη των αΰτοΰ ποδών ύποποδιον ειρηται, προς 

τούτοις έτι καί την συνεκτικήν αΰτοΰ των πάντων δύναμιν ύποδεικνύντος 

του λόγον τφ γάρ τοΰ θρόνου τε καί του υποποδίου όνόματι βάσις τις 

ύποσημαίνεται καί εδραίωσις, την δέ συνοχήν ή βάσις παραδηλοΐ. Έν ουρα- 

δ νοΐς τοίνυν τοΐς άγίοις τό ενδιαίτημα έτι τήν γην περίπολου σι τφ σώματί, 
ωσάν μηδέ κατά τοϋτο λίαν άπάδοιεν, φπερ υίοθετήθησαν τήν αρχήν. Ώς 

γάρ έκείνφ θρόνος μέν ό ουρανός, ή δέ γη υποπόδιον, ούτως σφίσιν ή γή 

μέν απενεμήθη τφ σώματι, τή δέ ψυχή βαίνειν έξην εν ουρανοϊς, οΰ πολι¬ 

τευόμενοι ταΐς θείαις ένηγάλλοντο θεωρίαις καί τρυφήν έτρΰφων, τήν μόνην 

10 αληθώς άγήρω καί μαραινομένην ουδέποτε. Δυοΐν γάρ τοΰ των ανθρώπων 

βίου τελείου μενού, πράξει τε καί θεωρία, ών αυθις ώς εις τέλος η πράξις απο¬ 

βλέπει τήν θεωρίαν, δυσί τούτοις καί σφεΐς τον βίονσφών αυτών συνεκρότουν. 

Καί τή μέν πράξει τό σώμα καθαίροντες εΰπετώς αΰτώ χρήσθαι τήν ψυχήν 

παρεσκεύαζον, τή θεωρία δέ τή αλήθεια τήν ψυχήν προσβιβάζοντες ηνίοχον 

15 εδίδουν ταΰτην τφ σώματι, ος ώς εφικτόν άνθρώπφ συμμετεωρίζειν είχεν 

αυτό προς τά υπερκόσμια, μάλλον δέ δι3 άμφοιν, πραξεάίς τε καί θεωρίας, 

άμφω ψυχήν τε καί σώμα τοΰ ύπερουρανίου χώρου παρασκευάζοντες άξια 

καί πτεροϊς ώς τισι χρώμενοι ταΐς κατά αρετήν προκοπαις τε καί άναβάσεσιν 

ή ώς τι κολποΰντες ίστίον εΰφόρφ πνεΰματι ιώ τής ψυχικής καθαρότητος, 

20 διηνήχοντο μέν υπέρ τόν αιθέρα, διέπλεον δέ των ύπερουρανίων τό κΰτος 

αψίδων, αύτοΐς δέ τοΐς κατ’ ουρανόν Ιτΰγχανον ένδιαιτώμενοί τε καί ένηδό- «ή» 

μεν οι θαΰμασι και δλως δλοι μετέωροι γινόμενοι ταπεινόν οΰδέν εφρόνουν 

ουδέ γηΐνοις ουδόλως έοικότες ήσαν χρώμενοι σώμασιν, εί καί άλλως εαυ¬ 

τούς περίψημά τε καί έκτρωμα, τό τοΰ αποστόλου, καί δ τι τούτων έχοι τις 

25 αν έννοήσαι ή εΐπεΐν εύτελέστερον ένομιζον τε καί κατωνόμαζον, εκεινως 

μέν επεκτεινόμενοι τφ τής ψυχικής άναβάσεως πλάτει, οΰτω δέ τόν τύφον 

άποδιοπομπούμενοι καί τό ψυχικόν συστέλλοντες φρόνημα μή λαθόν που 

παρενεχθέν τφ πνεύματι τής οίήσεως άφ’ ύψους τοΰ τής αρετής εις τινα 

περικρουσθή τής απώλειας σπιλάδα καί περιρρήξη τό σκάφος εΰπλοοΰν καί 

30 τόν έμφερόμενον πολύτιμον μαργαρίτην τφ βυθφ παραπέμψη, οπερ έν εΰαγ- 

γελ ίο ις παθεΐν λέγεται Φαρισαίος Ινί τφ τής υπερηφάνειας ρήματι συμπαν 

άρδην τό σκάφος περιτρέψας τής αρετής καί τόν πολύν εκείνον πλοΰτον 

ύφ’ έν τφ βάθει τής κακίας υποβρύχιον παραδούς. Μή ούν τι τοιοΰτον δεδιό- 

τες καί επί σφών αυτών συμβάν λάθη, καίτοι τόν ουράνιον εκείνον έμβα- 

35 τεύοντες χώρον, ούδέσιν άλλοις ταπεινοτέροις είναι δοκεΐν κατελίμπανον έφο- 

δίφ και τούτφ προς τήν ψυχικήν έν ουρανοϊς άνάβασιν χρώμενοι, επειδή 

περ ούδέν ούτως ώς τό ταπεινά τινα περί αΰτοΰ φρονεΐν πεφυκε μετεωρί- 

ζειν προς πολιτείαν τήν ύπερουράνιόν τε καί ένθεόν. Ως γάρ τό τοΰ εναν¬ 

τίου βριθος τόν χρώμενον καταβι βάζει προς εσχάτην ταπείνωσιν, ως μολυ- 

40 βδίς υπό βυθόν τό δίκτυον βρύχιον, καν πάσαν άλλην αρετήν έν έαυτφ | 

περιφερή φιλονεικοΰσαν κουφίζειν καί μετεωρότερον τίθεσθαι, ούτως η ταπει- 

νωσις έπαίρειν οίδε προς ύψος καί τό ΰπερουράνιον, καν άλλως πενης ή τις 

κατά τον τελώνην εκείνον, λέγει δ’ όμτος κατ’ εκείνον μετά τοΰ μηδε το δαμα 

προς τόν ουρανόν αιρειν έθέλειν, ό Θεός ίλάσθητί μοι τφ'αμαρτωλώ. Ει δέ 

τόν έχοντα προς ουρανόν αυτόν ή ταπείνωσις αίρουσα τιθησι, καν τύχη τις δ 

πενέστατος ών τήν ψυχικήν βελτίωσίν τε καί καθαρότητα, τί χρή περί των 

πάση κεχρημενών αρετή φαντάζεσθαι, ή δήλον ώς αυτφ Θεώ φέρουσα παρι- 

στά, δι’ δν υψηλοί τυγχάνοντες άλλως ταπεινά φρονεΐν όμως ειλοντο τήν 

αΰτοΰ πτωχείαν μιμούμενοι. Τοιαύτη μέν ή γέννησις τοΐς άγίοις καί τοιοΰ¬ 

τον τό ενδιαίτημα θέσει θεοΐς τή χάριτι χρηματίσασι καί Θεοΰ υίέσιν είναι 10 

τε καί καλεΐσθαι κριθεΐσιν άξίοις τφ τή εξουσία τής υιοθεσίας πανυ χρή- 

σασθαι δεξιώς καί ώς οΰδ’ άν ένεΐναι βέλτιον διανοηθήναι. 

Τροφή δ3 αΰτοΐς ίδωμεν εί τή γεννήσει κατάλληλος- χρήναι γάρ οίμαι 

συμφωνεΐν άλληλοις γέννησιν καί τροφήν καί συγγενή ιαυτΐ τυγχανειν άλλή- 

λοις καί τοΰτό γε ον πάντως τό τρέφεσθαι τό τήν γέννησιν συντηρεΐν καί μή 15 

εάν διαφθαρήναι τό έφ5 έαυτφ τό καθάπαξ γενόμενον. Μή συγγενοΰς δέ τφ 

γενομένφ παρασχεθείσης τροφής οΰ μόνον οΰκ έσται τό τά τής τροφής μή 

ένεργηθήναι, αλλά καί προσδιαφθαρήσεται τό παρά φύσιν ταύτη γε κεχρη- 

μένον. Οΰ γάρ ΰοσκυάμφ γε τόν άνθρωπον θρέψεις, ουδέ κωνειον εγχειριεΐς 

προς πόσιν αΰτφ, οΰ γάρ δή συντηρήσεις γε τουτοις, αλλ’ άνελεΐς πάντας, φ 20 

τήν τράπεζαν παραθήσεις έκ των τοιούτων τίς οΰν άν εΐη τροφή τοΐς άγίοις 

κατάλληλος άνωθεν γεννηθεΐσι καί πατέρα καταξιωθεΐσιν επικαλεΐσθαι γνη- 

σίαις, δν υπό τοΰ υίοϋ τοΰ Θεοΰ καλεΐν επετράπη σαν, οΰκ έπαισχυνομένου 

καλεΐν αΰτούς αδελφούς τφ τε τφ αΰτοΰ φύσει πατρί εισποιηθήναι, πιστει τε 

καί τή αΰτοΰ τοΰ λόγου παραδοχή καί τφ τολ' αγιάζοντά τε και αυτους τους 25 

άγιαζομένους κατά τόν απόστολον εξ ενός είναι. Τίς οΰν ή νΰν ημΐν σκοπου- 

μένη τοΐς άγίοις τροφή; Μήποτε οΐα γένοιτο άν αρμόδια περί γην έτι στρε- 

ψομένοις καί γήινα φρονοΰσιν, υψηλόν δ οΰδεν ουδεπω σκοπουμενοις τε και 

διανοουμένοις, μή ότι γε δή καί ποιοΰσιν; Άλλ έκ γης αυτή τυγχάνουσα 

εικότως και γηΐνοις ένδίδοται καί γη παραδίδωσιν αυθις οσοις ταυτη μόνη 30 

τρέφεσθαι πρόθεσις, οις δέ συμβέβηκεν ΰπεραναβάσι τήν γην αΰτοΐς τοΐς 

κατ’ ουρανόν ένδιαιτάσθαι σκηνώμασι,. πώς δοτεον ετι τουτοις τοΐς αΰτοΐς 

τρέφεσθαι, οΐς οϊ περί γήν τε καί ταπεινοί- οί γάρ εκ γής έτι τρεφόμενοι 

γηΐνοις έναριθμοΐντ" άν καί οΰκ έπαληθευσει σφισι τα τής ανα) γεννησεως 

καί γεννηθεΐσιν άνωθεν έκ τοΰ αΰτοΰ γένους. Έπιζητητέον και τήν τροφήν, 35 

εΐ γε μέλ?^ει κατάλληλος είναι καί τφ δντι περιούσιος άρτος, όν καί παρά 

τοΰ έν οΰρανοΐς πατρός έπιζητεΐν έπιτέτραπται καθ εκαστην. Τίς οΰν ουτος 

ό άρτος ή δήλον ώς ο τοΰ Θεοΰ υιός, ό έκ τοΰ οΰρανοΰ καταβας- εγω γάρ 

φησίν, είμί ό άρτος ο ζών, ό έκ τοΰ οΰρανοΰ καταβάς. Τούτφ παρα τοΰ 

πατρός οΰρανόθεν καταβάντι καί τφ κόσμφ δοθέντι τραφεντες, υδατί τε 40 
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ποτισθέντες άλλο μένω εις ζωήν αιώνιον, ούπερ ό π ιών ού διψήσει εις τον 

αιώνα, ούδ’ ό τον άρτον φαγών ούκέτι πεινήσει λοιπόν. Ταυ τη τοίνυν τή 

ουράνίφ τραφέντες τροφή αιώνια ζώσι τφ αίωνίφ συνδιαιωνίζοντες βασιλεύ 

ως γάρ τον φθαρτής μετειληφότα τροφής και μή διαμενοΰσης, φθαρτής 

ύ ουσίας τυγχάνοντα, μή έσαεί διαμένειν οίόν τε, καν επί μήκιστον αυτω τά 

τής ζωής μέτρα παραταθείη, άλλ’ ανάγκη λελειτουργηκότα τφ τής φΰσεως 

νόμω από γεννήσεως μεταπεσεΐν εις φθοράν λεληθότως πως καί κατά μικρόν 

φθίνοντα, οΰτω τον διαιωνίφ καί διαμενουση καί άϊδίφ τροφή κεχρημένον 

καθάπαξ άμήχανον μή διαιωνίζειν τε καί έσαεί διαμένειν καί μετέχειν άΐδιό- 

10 τητος. Οίκεϊον μεν γάρ τοϊς μέν φθαρτής μετειληφόσι τροφής πάντως τό 

φθίνειν, τοϊς δ’ άφθαρτου τε καί αθανάτου καί αεί διαμενοΰσης, τοΰτοις 

διαιωνίως ζήν εν άίδίω διαμένοντας αφθαρσία, καί ούχ οίόν τε τω ζώντι 

τραφέντας άρτω καί τω άλλομένω ποτισθέντας υδατι, δθεν ούκ ε'στιν εις τον 

αιώνα πεινήσαί τε καί διψήσαι, θάνατον έπισπάσασθαι καθάπαξ δικαιωθέν- 

15 τας τε καί άθανατισθέντας, καθ’ δ καί εϊρηται τό τους δικαίους είς τον αιώνα 

ζήν, εν Κυρίφ τε τον μισθόν έχειν καί τήν φροντίδα παρά τφ ΰψίστφ λήψε- 

σθαίτε διά τοΰτο τό βασίλειον τής ευπρεπείας καί τό διάδημα τοΰ κάλλους 

εκ χειρός Κυρίου. Ό γάρ εκ τοΰ ούρανοΰ καταβάς διά τοΰτο δήπουθεν 

κατελήλυθεν, ΐνα αυθις άναβάς ελκύση προς εαυτόν τους πεπιστευκότας αΰτώ 

20 καί τω πνεΰματι καταλλάξη τούς έπταικότας καί υιούς αντί φυγάδιυν έργάσηται. 

Ή τοίνυν ιερά τριάς των ιερών τής μακαρίας καί υπερουσίου Τριάδος ιεραρ¬ 

χών τή ούρανόθεν καταβάση τεθραμμένη τροφή, ταΰτη τε δικαιωθεΐσα πρός τε 

τον ουρανόν άνελκυσθεΐσα καί τφ τής υιοθεσίας άξιώματι τιμηθεΐσα ζή μέν 

είς τον αιώνα καί εν Κυρίφ τον μισθόν έχει καί τήν φροντίδα παρά τφ 

25 ύψίστφ, είληφε δέ τό βασίλειον τής ευπρεπείας καί τό διάδημα τοΰ κάλλους 

εκ χειρός Κυρίου, αΰτώ συμβασιλεΰουσα εις τον αιώνα. Έτράφησαν μέν 

οΰν, ώς εϊρηται, τφ ύπερουρανίφ άρτφ καί υδατι καί σφίσιν ή ουσία πρός 

τήν τής τροφής μεταπεποίηται φΰσιν άνθρώποις οΰρανίοις καί θέσει θεοϊς 

χρηματίσασιν, δπερ ό θρέψας κατά φΰσιν, τοΰτο κατά μέθεξιν γενομένοις, δ 

30 καί παράδοξον τό τρεφόμενοι- τήν φΰσιν τής τροφής ΰπελθεΐν τε καί πρός 

ταΰτην μεταβαλεΐν. Τουναντίον γάρ όρώμεν γινόμενον επί πάντων τών εν 

γενέσει τε καί φθορά τήν τής τροφής φΰσιν είς τήν τοΰ τρεφόμενου μεθιστα- 

μένην καί δπερ τό τρεφόμενον, τοΰτο καί αυτήν γινομένην, άλλ’ οΰχ δπερ το 

τρέφον καί τό τρεφόμενον, ήτις δή ψΰσις τής ΰφ’ ημών θεωρουμένης τροφής- 

35 πρός εαυτήν γάρ μεταβάλλει τό ταΰτης μετειληφός, οΰ πάσχουσά τι παρά τοΰ 

μετασχόντος αυτής, άφθαρτίζουσα δέ κάκεΐνο καί δπερ αυτή κατά φΰσιν, τοΰτο 

εκείνο κατά μέθεξιν άπεργαζομένη. Έτράφησαν μέν οΰν, ώς εϊρηται, καί τήν 

άνθρωπίνην ΰπεραναβεβήκασι φΰσιν. Κατανοοΰσι δέ λοιπόν, ουράνιοι γεγε- 

νημένοι, τά εκεί μυστήρια καί τί μέν οικονομία, τί δέ θεολογία διδάσκονται 

40 καί πώς μεν έχει πρός εαυτήν τε καί τά ένδον αυτής ή Τριάς, πώς δέ πρός 
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τά έξω τε καί τά ΰπ’ αυτήν καί τί μέν ίσότης τε καί ταυτότης εν αυτή, τί δέ 

έτερό της καί τίνα μέν ισότητα παραδεκτέον καί ετερότητα, τίνα δ’ άπορρι- 

πτέον, ώς επισφαλή καί είς κρημνόν απώλειας κατάγουσαν. Πρός δέ τοΰτοις 

έτι τί μέν οικονομία μυοΰνται καί ενανθρώπησις, τίς δέ τής οικονομίας σκο¬ 

πός καί πώς ό ενανθρωπήσας, δπερ ήν θεός μείνας, δ ούκ ήν προσελάβετο ό 

γενόμενος άνθρωπος, τοΰτο τε κάκεΐνο τελείως ΰπάρξας μετά τοΰ τετηρηκέναι 

τά έκατέρας άσυγχΰτως ίδκύματα φΰσεως, τί τε κατώρθωσεν ενανθρωπήσας 

καί ώς τήν τής θεώσεως άποπεσοΰσαν φΰσιν αυθις άπεθέωσε καί είς ουρανούς 

άναβιβάσας τφ πατρί συνεκάθισε, τοΰ τυραννοΰντος τών χειρών άφαρπάσας 

αύτήν. Ταΰτά τε τοίνυν έκεΐθεν καί παραπλήσια τοΰτοις μυοΰνται καί μυοΰσι 10 

πάντας τά εί μή διά τοΰτους, IV εΐπω τι καί τόλμηρότερον, σχεδόν αν, εί καί 

μή πάσι, τοϊς γέ τοι πλείστοις άγνοηθέντα, καί βοηθοΰσι τή φύσει βοηθήματα 

σφοδρά κατά σκοπόν τφ πράγματι τής οικονομίας, οΰπερ εί μή έτετυχήκει, 

δότε μοι τολμηρώς είπεΐν, ριψοκίνδυνος γάρ τις, ώς όράτε, νΰν εγώ τφ ένθους, 

ώσπερ ύφ’ ηδονής, γεγενήσθαι, ή δευτέρας αν έδέησεν οικονομίας, ή τό 15 

δ’ εφεξής άμεινον εΐσεβοΰντι σιγή κρΰπτεσθαι, δπερ ούδέ συγκεχώρηται δει- 

νώς είς τέλος ύποστήναι τήν φΰσιν. Καί μή με οΐέσθω τις τφ μυστηρίφ τής 

οικονομίας έμπαροινοΰντα τοΰτον ταΰτα λέγειν τον τρόπον. Μή οΰτω μανείην. 

Αλλά καί τοΰτο τή οικονομία λογίζομαι- μή γάρ ένανθρωπήσαντος τοΰ Θεοΰ 

.. λόγου, πείθομαι μηδ’ αν τοΰτους τφ φωτί τής γνώσεως φωτισθέντας τήν 20 

αλήθειαν έπεγνωκέναι, ώς τό ψεΰδος διαμείψασθαι ταΰτης, αλλά καί αυτούς 

εν ζόφφ, τφ τής αγνωσίας τε καί άθεΐας, παραπλησίως τοϊς άλλοις διαμεμε- 

νηκέναι, ή εί καί έφωτίσθησαν άν, ώς ένιοι προ τής χάριτος, άλλ’ άμυδρό- 

τερον καί ούχ δσον νΰν ώστε καί λαμπτήρας γενέσθαι φωτίζειν έχοντας περι- 

φανώς τήν περίγειον. Καί τό κατά τούς αγίους οΰν τφ μυστηρίφ τής 25 

οικονομίας λογίζομαι καί ούκ εγώ μόνος, άλλα καί πας εύσεβεΐν ήρημένος 

καί δίαιτάν ύγιώς δυνάμενος πράγμασιν έχρήν γάρ τον τοΰ Θεοΰ λόγον τήν 

άνθρωπίνην άναπλάττοντα φΰσιν καί τήν ταΰτης σωτηρίαν πραγματευόμενον 

δι’ αΰτοΰ, δργάνοις χρήσασθαι, δι’ ών είχεν άν εύπαραδεκτότερον άνθρώποις 

τον λόγον τής οικονομίας καί τό κήρυγμα τοΰ κατ’ αυτήν μυστηρίου παρα- 30 

σκευάσαι- μηδέ γάρ άν ύποδέξασθαι ραδίως αύτό μή τοιοΰτου γεγονότος 

τινός, έχειν δ’ άν καί τούς άπιοσαμένους τό μυστήριον λόγον άποφυγής, εύλο¬ 

γον ιστός τό τοΰ πράγματος υπερφυές άθρόως κηρυττόμενον προπαρασκευής 

δίχα τινός τάς ψυχάς διατεθείσης πρός τήν τοΰ λόγου παραδοχήν καί πει- 

θοΰσης υπερφυές μέν οΰδέν ήττον τό πράγμα νομίζειν, τφ γε μην συνεχεΐ 35 

τής ΰποφωνήσεως εθιζοΰσης μή δυσχεραίνειν, εί άληθώς κηρΰττοιτο τό 

μόνον έχον σώζειν τήν φΰσιν αυτό τοΰτο, τό υπερφυές είναι τε καί όνομά- 

ζεοθαι. Νΰν δ’ δσοις ό λόγος ούχ ύποδέδεκται άναπολόγητοι πάνττος υπολεί¬ 

πονται μηδεμιάς άποφυγής εύπροσώπου καταλειφθείσης αύτοΐς. Διά τούτο 

προκαταβάλλεται προφήτας, αύτός έπιδημεΐ, αποστόλους εκλέγεται, εύαγγελι- 40 
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στάς απεργάζεται, μάρτυρας αποτελεί, διδασκάλους προχειρίζεται άλλοις τε 

και μάλιστα τούς ισαρίθμους τουτουσί τή μακαρία και ύπερουσίφ Τριάδι, 

δι5 ιδν απάντων κρατύνεται τό μυστήριον και ή βελτίωσις τη ανθρώπινη 

πραγματεύεται φύσει. 

δ Τρία τοίνυν όργανα ταυτί, τφ μεγέθει τοΰ πράγματος προσφυέστατα, 

προνοίας άρρητοις λόγοις έμπαρασχεθέντα τή φύσει, βοήθημα ταύτη μέγι- 

στον γίνεται και σφόδρα κατά σκοπόν τής οικονομίας τω μυστηρίφ, κινού¬ 

μενα μέν εύσήμως τφ πνεύματι, τής σωτηρίας δέ τον λόγον εύήχως πάσιν 
ύποφωνούντα καί τούτο τή διδασκαλία γινόμενα, δπερ τή σαρκώσει τού 

10 Θεού λόγος ό προαιώνιος1 δς γάρ δή σκοπός τή τρισυποστάτω καί ύπερουσίφ 

θεότητι τής οικονομίας, ό αυτός τή τριάδι των αγίων τού λόγου καί τής 

διδασκαλίας. Καί εί μή σύμπας ό κόσμος ούδέν ήττον καί διά τής διδα¬ 

χής αυτών σώζοιτο, ως πάσαν έχειν γλώσσαν έξομολογεισθαι Κυρίφ Ιησού 

Χριστφ εις δόξαν θεού πατρός, ούδέν ηγούντο σφίσιν είναι τό κατορθούμενον 

15 ού γάρ ήγάπησαν, εΐ σώζοιντο μόνοι, αλλά εί μή καί τοΐς άλλοις άπασι 

τούτ’ αυτό περιπραγματευθείη. Ούδέν ήττον καί δι’ αύτούς ηδέως άν εύρες 

τό τού μακαρίου λέγοντας Παύλου βούλεσθαι ανάθεμα είναι υπέρ τής τών 

αδελφών, τών κατά σάρκα συγγενών, σωτηρίας. Εντεύθεν τί μέν ούκ έλεγον, 

τί δ’ ούκ έποίουν, ποιαν ού διηρεύνησαν γραφήν, τί τών πάντων παρήκαν 

20 ακίνητον; Ού δημιουργίας άνεκάλυπτον λόγους, ως τό παν έξακριβούμενοι 

τόδε συνέστη, καί δι’ ήν τινα την αιτίαν τά έν τφ παντί διεξιόντες θαύματα 

κατά μέρος καί από τών ορατών επί την τού αοράτου θεού βιβάζοντες γνώσιν ; 

Ού διηρεύνων προφήτας άκριβέστερον τών τάς χρυσίτιδας περιεργαζομένων 

φλέβας συμπροφητεύοντες αύτοΐς καί τον εν βάθει τής αύτών διανοίας κεκρυμ- 

2δ μένον άνακαλύπτοντες πλούτον; Ούκ εύαγγελισταΐς συνευηγγελίζοντο τών 

εύαγγελίων πολλαπλασιάζοντες την τετράδα καί τή ερμηνεία τούτων εις τά 

τού κόσμου παρατείνοντες πέρατα; Ού συνεπέστελλον επιστέ?Λουσι τοΐς τού 

Χριστού μαθηταϊς καί ταΐς έπιστολαΐς ώσπερ ένεβάκχευον τον νούν έξετά- 

ζοντες αύτών καί τά τέως προ αύτών λανθάνοντα πάσι δήλα ποιοΰντες καί 

30 προτιθέντες εις φώς ούτως ακριβώς ώς δοκεϊν συμφθεγγομένους αύτοΐς έχειν 

καί τον λόγον συνεκπονούντας τούς αύτάς έπιστέλλοντας; Ού τών έν άποκα- 

λύψεσιν απορρήτων ύποφητεύοντες ήσαν τά θαύματα, επί μεΐζον τούς προσέ¬ 

χοντας άνεγείροντες Θαύμα καί έ'κπληξιν; Ού πάσα ή Γραφή λειμών ώς τις 

εύανθής καί άλλος ύφηπλώθη σφισι παράδεισος κατ’ εξουσίαν έκάστοτε τό 

8ό κατά βούλησιν αίρουμένοις, τόν τε καρπόν τού πνεύματος από παντός τοΰ 

έν αύτφ φυτού δρεπομένοις, γνώσεώς τε παρατιθεΐσι τράπεζαν πάσι και παν¬ 

δαισίαν παρασκευάζουσιν άφθονον, όθεν ούκ έστιν ούδένα καρπού θανατη¬ 

φόρου πείραν λαβεΐν; ’Έτι τε προς τούτοις ού θεολογίας ένηγά?.λοντο μυστή¬ 

ριο ις καί κανόνας όσημέραι παρεδίδουν καί τύπους, δι’ ών ένεστι τού απλανούς 

40 έχεσθαι καί τάς πλάνας έξελέγχειν τών αντιθέτων, τόν τε δόλον έκκαλύπτειν 
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αύτών καί τήν λύμην άποδιώκειν καί ώς ιόν θανατηφόρου άποφεύγειν τήν 

μετά τής μωρανθείσης σοφίας συζήτησίν τε καί έρευναν; Ού τούς ήθικούς 

διεξήεσαν καθ’ εκάστην τόν τών ανθρώπων βίον ρυθμίζοντες καί παιδαγω- 

γούντες επί τήν ευαγγελικήν καθαρότητα πάντας; Ού παλαιών άνδρών εύδο- 

κιμηκότων ιστορίας άνέλεγον, ού μικράν εντεύθεν από τής παραθέσεως προ- 5 

τείνοντες τήν ωφέλειαν; Ούχ αγίων μνήμας έκόσμουν, ού μαρτύρων πανη- 

γύρεις έφαίδρυνον; Έώ γάρ λέγειν δτι καί πολλούς τοΐς λόγοις άπετέλεσαν 

μάρτυρας άκριβέστερον προς τούς αγώνας ύπαλείφοντες τοΐς προτρεπτικοΐς 

ή οί παιδοτρίβαι τούς γυμναστάς. Ού καί νύν έτι πάντα ταύτα καί εισι καί 

συν Θεφ, θαρρώ λέγειν, έσονται ταΐς βίβλοις ώς παρόντες αεί λαλούντες καί ίο 

δπερ έτι τφ βίω τφδε περιόντες, τούτο καί νύν ύπερκοσμίως ζώντες ταύταις 

γινόμενοι. Καί πρόσεστι τό κεκαλλωπισμένον τών λόγιαν καί εΰοσμον, ώς 

μηδέ κατά τούτο τάς τών φιλοκάλων άκοάς άποκναίεσθαι, άλλ’ έχειν ήδΰνειν 

καί τφ ρυθμφ τού λόγου ώς δή τινι μουσική άρμονίφ τήν ακοήν, οίς καί τούτο 

διά σπουδής. Καί ούχ ήττον άν τις τών φιλολόγων τούτων ήσθείη τοΐς λόγοις 15 

καί τέχνην άμα καί κάλλος έξακριβώσαιτο συν τφ πανταχού λαμπρφ καί δοκίμφ 

ή τοΐς Τσοκράτους καί Πλάτιονος καί εί τις άλλος κατ’ Ίσοκράτην καί Πλά¬ 

τωνα. Έχρήν γάρ καί τούτο προσεπιγενέσθαι σφισίν, ΐν’ έχοιεν τήν σφετέραν 

ευγλωττίαν τοΐς μέν συν τφ ώφελίμφ καί ταύτην έπιζητούσιν, ώσπερ άλλο 

τι δώρον προτείνειν, μετά ταύτης δ5 άντιτείνειν προς τούς επί ταύτη μέγα 20 

φρονούντας καί τούς άλλως τών λόγων έχοντας, καν τά κάλλιστα προτείνων- 

ται, διασύροντας. Ουτω διά πάντων τά τής ώφελείας προβάλλονται. Ούτοι 

κατά τόν απόστολον πάσι πάντα γεγόνασιν, ίνα πάντας, ή τούς γε πλείους, 

κερδήσωσι καί λαόν περιποιήσωνται περιούσιον χφ Κυρίφ. ’Άν ασθενή τις, 

μή δυσχεραίνειν παρακινούσι τή νόσο) φάρμακον ώσπερ τόν οίκεΐον έπιχέον- 2δ 

τες λόγον. ’Άν πενίρ: πιέζηται, τούς τών πλουτούντων αύτφ θησαυρούς ύπα- 

νοίγουσιν. ’Άν άλλως κακοπαθή, πράως φέρειν πείθουσι τό δεινόν τήν από 

τών θλίψεων είωθυΐαν έγγίνεσθαι ταΐς ψυχαΐς ωφέλειαν προδεικνΰντες, εί 

μή δυσανασχετοιη τις προς αύτάς. Ήδίκηταί τις; Οί δέ τήν ψυχήν παθόντες 

ούκ ανέχονται μή ούχί βεβοηθηκέναι γε τφ ήδικημένφ. Έπλεονέκτησε καί τών 30 

άλλοτρίων έπεθύμησε καί τά μηδέν αύτφ προσήκοντα σπουδήν εσχηκε κτή- 

σασθαι; Οί δέ τήν κακίαν αύτού στηλιτεύουσι καί ούκ έώσιν άλλοτρίων έπι- 

χαίρειν κακοΐς. Βλάσφημον ήκόνησέ τις γλώσσαν ώς ρομφαίαν κατά Θεού; 

Οί δέ τήν μάχαιραν τού Πνεύματος κατ’ αύτού, δπερ έστί ρήμα Θεού. Άπα- 

ξαπλώς δ' είπεΐν, οίά τις ιατρός σοφός τό λογικόν έκάστφ καταλλήλως πόμα 35 

κιρνώσι καί δεινόν μέν ούδέν, δπερ ούκ έξορίζουσι πόρρω, παντός πιέζοντος, 

άπαλλάττοντες πάντας, χρηστόν δ’ ούδέν, δπερ ούκ άντεισάγουσιν, εί δέ βούλει 

καί προεισάγουσι κατά τούς τά προφυλακτικά μηχανάσθαι δεινώς έχοντας, οι 

ού παρούσαν μόνον έξελαύνουσιν, αλλά καί μέλλουσαν τήν νόσον προανα- 

στέλλουσι τοΐς μέν έπανακτώμενοι τήν υγείαν, τούς δέ ούδέ νοσήσαι τό παρά- 40 

Επετηρις Εταιρείαν Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 5 
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παν παρασκευάζοντες. Ός δή τρόπος ιαιρείας άριστος και τελειότατος καί 

τοΐς άγίοις διαφερόντως ζηλωθείς τε και σπουδασθείς, οσω και περί μιειζό- 

νων τούτοις ή εκείνοις τό σπούδασμα, εί δή σώματος ψυχή μείζων και τής 

σωματικής υγείας ή κατά ψυχήν πραγματευόμενη και ζητούμενη. Τοΰτοις 

δ άρμόττον οΰχ’ ήττον ή περί ών άλλων εΐρηται διά ταΰτα τό εις πάσαν έξελ- 

θεΐν τήν γήν τον φθόγγον αυτών καί εις τά πέρατα τής οικουμένης τά ρήματα » 

αυτών. Έκ γάρ τής τριφθόγγου σάλπιγγος αυτών ό σόμπας περιεχεΐται 

κόσμος, άφ’ ής έ'ξεστιν έκάστω τά πρόσφορα καταλλήλως έκλέγεσθαι. Τοΰτοις 

προσάδεσθαι προσήκον τό εσκόρπισαν, έδωκαν τοΐς πένησιν, ή δικαιοσύνη 

10 αυτών μένει εις τον αιώνα. Τί γάρ εΐ μή χρυσός τε καί άργυρος καί εΐ τι 

τοΰτοις παραπ?ιήσιον τό σκορπιζόμενον τε καί διδόμενον παρ' αυτών; Ουδέ 

γάρ ούδ’ ήν τι τοιοΰτον αύτοΐς τό παν όσον περ ήν προεκκεχΰσθαι, αλλά τι 

πολΰ τιμιώτερον εκείνων χρήμα καί ούδ’ όσον εξεΐναι παραβαλεΐν ή τών 

σωτηρίων λόγων ΰφήγησις. Καίτοι τοΰτοις αυτοΐς οΰδέν ήττον κακεΐνο γεγε- 

15 νημένον έστί. Τήν γάρ τών πενήτων χεΐρα τώ χρυσφ τών πλουτοΰντων ΰφή- 

πλωσαν καί πεινώσι διέθρεψαν άρτον, δν ή τών πλουσίων έφερεν έκ περισ¬ 

σού τράπεζα καί τοΰτων τάς άποθήκας τοΐς μή κεκτημένοις άνέφξαν πείθον- 

τες μή νομίζειν οικεία τά τοΐς χρήζουσιν όφείλοντα διανέμεσθαι, αλλά τών 

δεομένων είσηγοΰμενοι δεΐν ΰπολαμβάνειν είναι τά παρ’ αυτοΐς εις περιττόν 

20 άποκείμενα. Καί πως ό τών αγίων λόγος άνυσιμώτερος πένησιν ή τών έχόν- 

των οί θησαυροί- δι’ εκείνους μέν γάρ ό πολύς άργυρος καί χρυσός, ό μάρ- * 

γαρός τε καί ό λίθος ό τίμιος καί πάσα άλλη πολυτάλαντος κτήσις, όθεν 

οΐονταί τινες ώς έκ τίνος στοιχείου συνίστασθαι τό εύδαιμονεΐν, ούδέν τής 

άτιμοτάτης διενήνοχεν ύλης, άχθος έναποκείμενα τή γή περιττόν καί εις ούδέν 

25 τών πάντων άνΰσιμον, εί μή τοΐς κεκτημένοις καί σφοδρά έπιζήμιον ψυχι¬ 

κής απώλειας γινόμενον πρόξενον προς τό μηδέ τής παροΰσης ζωής άταρά- 

χως εάν άπολαΰειν ύφορωμένοις μή λαθόν τι τήν φυλακήν αυτών εις τά έξω 

παραρρυή, τών τε τοιχωρΰχων τάς έπιβουλάς δεδιότας καί τών άλλως αυτοΐς 

ένεδρευόντων τάς μηχανάς, διά δε τοΰτους ό πολύς εις δέον πλούτος έκκέχυται 

30 καλώς διανεμηθείς, ό τέως πριν τηρούμενος σφαλερώς, καί κενωθείς μέν έν 

ταΐς πενομένων κοιλίαις, ώς 6έ τώ Θεώ παρασχεθείς δάνειον οφειλέτην αυτόν 

καθιστών άποδίδοντα μυριοπλάσιον καί τής ουρανίου βασιλείας αυτούς 

παρασκευάζων κληρονομεΐν. Εικότως δή ούν αυτοΐς προσάδεσθαι προσήκειν 

ελέγομεν τό εσκόρπισαν, έδωκαν τοΐς πένησιν, ή δικαιοσύνη αυτών μένει εις 

35 τον αιώνα. Ό γάρ αυτών, ώς εΐρηται, λόγος τούς τών πλουτοΰντων θησαυ¬ 

ρούς καί τάς άποθήκας τοΐς δεομένοις έκένωσε καί τοΰτους μέν τού λιμού, τής 

δε θηριωδίας εκείνους καί ψυχικής άπήλλαξε λΰμης, τήν αυτών ωμότητα 

μεταποιήσας προς ήμερότητα καί τό άμετάδοτον επί τό μεταδοτικόν μεταστή- | 

σας. Τοΰτοις ούν τό πλέον, μάλλον δέ τό πάν τής τοιαΰτης λογιστέον διανο- 

40 μής· εί μή γάρ διά τοΰτους, έκειτ’ αν ακίνητον καί άνενέργητον τό παχύ τού 
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πλούτου φορτίον, αυτό μέν έφ’ εαυτού πολλαπλασιαζόμενον, μηδενί δέ μηδέν 

λυσιτελούν τό παράπαν. Ταυτί δέ σφίσιν εκ τής τού Ευαγγελίου πάντως 

υπήρξε δυνάμεως' τήν γάρ ευαγγελικήν ύπαναγινώσκοντες εκάστοτε ρήσιν καί 

ταΰτην έπεξηγοΰμενοι, ουδέ γάρ ούδ5 ήνείχοντό ποτέ τών ευαγγελικών ούδενί 

ρημάτων άφίστασθαι, θάττον γάρ άν αυτοΐς έπέλιπε τό ζήν ή τής εύαγγελι- 5 

κώς άμνημονήσαι δυνάμεα)ς. Ταΰτην τοίνυν έπεξηγοΰμενοι καί τήν παρά τής 

άλλης άπάσης θεοπνεΰστου Γραφής έπιφερόμενοι συμμαχίαν πείθειν είχον, 

όσους αυτοΐς ό τής διδασκαλίας ένεσπείρετο λόγος. Καί καθηγούντο μέν αυτοί 

τού λόγου προσεπαγρυπνούντες κατά τον απόστολον υπέρ τών ψυχών τών 

άκροωμένων, ώς λόγον άποδώσοντες υπέρ αυτών, οί δέ επείθοντο τή τών ίο 

λόγων ΐυγγι καί τή τού Πνεύματος κατακηλοΰμενοι χάριτι, συμβοΰλφ δεξιφ 

καί Παΰλω χρώμενοι, πείθεσθαι λέγοντι τοΐς ήγουμένοις καί ύπείκειν αυτοΐς 

ώς τών ψυχών αυτών ύπεραγρυπνοΰσι καί λόγον άποδώσουσιν υπέρ αυτών. 

Εξηγούντο δέ τά τής Γραφής άπάσης ου κατά τούς ετεροδιδασκαλούν- 

τας, τούς δεινούς τής αλήθειας σπαράκτας, τούς λύκους όντας καί ποιμένων ΐδ 

άφ’ εαυτών υφαρπάζοντας τάξιν καί διά τής αυλής ύπερβαίνοντας έπιβοΰλως 

καί ληστρικώς, άλλ’ ώς υπαγορεύει τό Πνεύμα τό τής αλήθειας βάθος άνε- 

ρευνώντες καί συνιστώντες καί ποιμένες αληθινοί χρηματίζοντες, αυτοί τε διά 

τής θΰρας είς τό Εύαγγέλιον είσίοντες καί τούς άλλους είσάγοντες, τήν τε 

ψυχήν υπέρ τών προβάτων τιθέμενοι καί τό ποίμνιον τής αρπαγής τών 20 

λύκων και λΰμης ρυόμενοι, ώς εξεΐναι καί περί αυτών τώ λόγω τής όμοιώ- 

σεώς τι καί μεθέξεως λέγειν, 6 περί εαυτού έν τοΐς Εύαγγελίοις ό Κύριος 

εΐρηκεν ούτοί είσιν οί καλοί ποιμένες, οί επί νομήν σωτήριον τό ποίμνιον 

άγοντες, οί τήν ψυχήν υπέρ τών προβάτων τιθέντες, οίς ακολουθεί τό ποί- 

μνιον τφ τήν φωνήν αυτών ώς ποιμένων έπιγινώσκειν, άποστρέφεται δέ τούς 26 

άλλοτρίους τφ μή τήν φωνήν είδέναι τών άλλοτρίων. Ποσάκις υπό πόσων 

έπεβουλεΰθησαν. Ποσάκις ύπερήθλησαν τού Ευαγγελίου. Ποσάκις διωγμούς 

καί θλίψεις ύπήνεγκαν μαχόμενοι δυνάσταις, βασιλεύσι, τυράννοις, αυτοΐς 

τοΐς κοσμοκράτοραι, ταΐς άρχαΐς τε καί ταΐς έξουσίαις τού σκότους, ΐνα εξείη 

μηδαμού τού τής αλήθειας σφάλλεσθαι λόγου σφάς καί τό ποίμνιον, υπέρ ου 30 

τιθέναι τήν ψυχήν εΐλοντο. Καί έν ούδενί ουδέποτε αγενές ούδέν ούδέ διενοή- 

σαντο- ού γάρ άνεκηρΰττοντο λαμπροί νικηταί κατά πάντων, ώς νενικηκότες 

τον κόσμον κατά τον οίκεΐον δεσπότην, 'άλλ’ έν Κυρίφ τε ένεδυναμούντο καί 

έν τώ κράτει τής ισχύος αύτοΰ. Καί μαρτυρίφ μέν ούκ έτελειώθησαν, ό δέ 

σΰμπας αύτοΐς βίος μαρτύρων, οίς έ'φημεν καθ’ εκάστην τε παλαίουσι καί 35 

διακαρτερούσι γενναίως. ’Ένθεν τοι καί αρχιερείς κατά τον πρώτον εχρημά¬ 

τισαν αρχιερέα Χριστόν όσίως τε καί καθαρώς ίερουργούντες τό Εύαγγέλιον 

καί λατρείαν άμωμον υπέρ τής τού κόσμου σωτηρίας άναφέροντες τφ Θεφ, 

τών αμαρτωλών τε καθάπαξ άποχωρήσαντες εαυτούς καί όλοι όλων τών 

κατ’ ουρανούς θεαμάτων γεγενημένοι καί τήν ψυχήν υπέρ τής τού ποιμνίου 40 
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ταύτόν δ3 είπεΐν και τής τού κόσμου σωτηρίας παντός έτοίμως εχοντες προΐε- 

σθαι καί προϊέμενοι. Εΐ γάρ ταϋτα γνωρίσματα του αληθινού καί πρώτου 

ποιμένος καί άρχιερέτυς Χρίστου, εζήλωσαν δε τούτον καί οΰτοι καί ως εφι¬ 

κτόν άνθρώπω μεμίμηνται τφ την σάρκα μεν σταυρώσαι συν τοίς παθήμασι 

5 καί ταΐς επιθυμίαις, την δέ ψυχήν ώς ίερείον άμωμον τφ Θεφ καθαράν παρα- 

στήσαι καί νεκρώσαι μέν τά μέλη τά επί τής γης, Χρίστου δέ μέλη γενέσθαι, 

του εις τον αιώνα ζώντος, ος των μελών έστι τε καί λέγεται κεφαλή. Πώς 

ούχί κατά τον πρώτον έχρη μάτισαν αρχιερέα Χριστόν, ώς καί σφίσιν άρμότ- 

τειν μετ εκείνον καί δι’ εκείνον τό τοιοΰτους ήμΐν λέγεσθαι πρέπειν αρχιερείς. 

10 Οί γάρ αυτοί θύται τε καί θύμα γεγόνασι, θύοντες μέν υπέρ τής του κόσμου 

σωτηρίας τον αμνόν του Θεοΰ, τον πάντοτε θυόμενον καί μηδέποτε δαπα- 

νώμενον, Θεφ τε μεσιτεΰοντες καί άνθροόποις καί τφ δημιουργφ του κόσμου 

τούς έν κόσμφ πταίοντας καταλλάττοντες; Θύμα δέ γενόμενοι τφ την προ¬ 

σευχήν εις Θεόν ώς θυμίαμα κατευθΰνειν καί προσφοράς ευπροσδέκτους 

15 εαυτούς άπεργάζεσθαι, οΰς ούτως έχοντας ούκ έστιν όστις τής τών αληθινών 

αρχιερέων, τών ήμίν πρεπόντων, ώς φησιν ό απόστολος, προσηγορίας άπα- 

ξιώσειεν εύσεβείν ήρημένος. Ούκουν ούδ’ άμφιγνοεΐ τών απάντων ούδείς μή 

ούχί ταΰθ’ ούτως έχειν, ώς ό λόγος υπαγορεύει, προ δέ τού λόγου τά πρά¬ 

γματα μάλλον, αλλά πάντες, ώς ειπείν, έν τούτο συνομολογήσαιεν αν, ώς δή 

20 καί συνομολογοΰσιν, εί καί τάλλα διαφωνεΐεν, εί μή τις ούτως αμβλύς έστι 

καί μυωπάζων περί τό φώς καί περί τήν σοφίαν άνοηταίνων, ώς μή τήν αλή¬ 

θειαν άποδιαιρεΐν είδέναι τού ψεύδους καί τό μεταξύ φωτός διαγινώσκειν 

καί σκότους. Άλλ’ εκείνος μέν εΐ καί τις δλως τών απάντων τοιούτός έστι 

τήν εαυτού βαδιζέτω- ού γάρ ούδέν δ' γε τοιούτος λυμανείται τή αλήθεια, 

26 τούς δ" αγίους ό τού πατρός μονογενής λόγος καί τού τής άρχιερωσύνης αλη¬ 

θώς αύτφ κοινωνείν ονόματος τε καί πράγματος ούκ αν απαξιώσει δήπου- 

θεν, άλλ’ ώς τού τής υίότητος ονόματος τε καί χρήματος αυτούς άπέφηνε 

κοινωνούς καί αδελφούς ούκ έπησχύνθη καλείν, άπαγγελώ λέγων τό δνομά 

σου τοίς άδελφοΐς μου, ούτω καί αρχιερείς αύτούς καλείσθαι γνησίως ούκ 

30 άποναίνεται, μάλλον μέν ούν, εί μή τις τούθ' δπερ εΐσίν αύτούς εθέλοι κατο- 

νομάζειν, τούτον άποστρέφεται καί μισεί τό ψεύδος προτιμώντα τής αλήθειας. 

Αύτός δέ καί φώς αύτούς δνομάζεσθαι βούλεται, εΐπερ εΐσιν αύτού μαθηταί, 

καί κλήματα, φώς υπάρχων εκ φωτός καί άμπελος αληθινή- ημείς γάρ, φησίν, 

έστέ τό φώς τού κόσμου καί αύθις, εγώ είμι ή άμπελος, υμείς τά κλήματα, 

35 ών καί γεωργός έστιν ό πατήρ. Καί που, πολλαχού δέ μάλλον, μακαρίους 

προσείρηκεν, ώς τον τού Θεού λόγον ακούοντας προθύμως καί φυλάξαντας- 

ού γάρ ήκουσαν μέν, ούκ έφύλαξαν δέ, ούδέ έφύλαξαν μέν, ούκ έδΐδαξαν δέ, 

άλλ’εδίδαξαν μέν δ,τι περ έφύλαξαν, έφύλαξαν δέ δ,τι μή παρέργως ήκουσαν. 

Μή παρέργως δ’ άκούσαντες πτωχοί μέν υπήρξαν τφ πνεύματι καί πραεΐς, 

40 πενθούντές τε καί συν τφ διψάν αεί τήν δικαιοσύνην πεινώντες, έλεήμονές τε 
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καί καθαροί τήν καρδίαν καί είρηνοποιοί καί δικαιοσύνης ένεκα δεδιωγμένοι. 

Άνέφγε δέ σφισιν ή έν ούρανώ βασιλεία καί παρακέκληνται, ύφήπλωταί τε 

ή έν ούρανοΐς είς κληρονομιάν γή, ήντινα δή τήν γήν αύτήν νοητέον, καί τφ 

ούρανίφ έχορτάσθησαν άρτω έλεηθέντες τε καί Θεόν ίδόντες, αύτού τε 

κέκληνται υιοί καί έν ούρανοίς αύτφ συμβασιλεύουσιν είς αιώνα. Ώς γάρ έν 5 

κύκλω τή τών μακαρισμών αύθις αρχή τό πέρας συνάπτεται, ού περ ώς προς 

κέντρον εν τά πανταχόθεν νένευκε πέρατα, τήν μακαριότητα καί τον μισθόν 
τον ουράνιον. 

Τοιγαροΰν χαίρουσί τε καί άγαλλιώνται πολύν άπειληφότες έν ούρανοίς 

τον μισθόν, τή μακαρία μετά παρρησίας παρεστώτες Τριάδι καί τή ταύτης ίο 

θεωρία έμφαιδρυνόμενοι, τφ κόσμω τε παντί ταΐς προς αύτήν έντεύξεσιν 

αύτήν ίλεούμενοι καί προς τήν τής υιοθεσίας πάντας ανακτώμενοι χάριν. 

Ούπερ αύτοί μετέσχον, τούτο καί τοίς άλλοις ήρημένοι βραβεύειν καί ήν 

είσεποιήσαντό σφισι πατρίδα τήν ούράνιον Ιερουσαλήμ, τήν όντως τής αλη¬ 

θινής ειρήνης μητρόπολιν, μάλλον δ” είς ήν γνησίαν ούσαν τό κατ’ άρχάς 15 

άποπεσόντες αύτής διά τον αρχηγέτην τού γένους αύθις άναδραμείν σπουδά- 

σαντες άναδεδραμήκασι προς ταύτην τό ομόφυλον άνέλκοντες παν καί από 

τής κάτω συρομένης Βαβυλώνος, τής κοσμικής φημι συγχύσεως καί περιπλα- 

νήσεως, επί τήν άνω μεταθέντες Ιερουσαλήμ, τήν αληθινήν τής ειρήνης 

φύλακά τε καί πρύτανιν, τήν μόνην άσυλον καί έσαεί διαμένουσαν, ής ού 20 

καθαιρείται τά τείχη τφ ταίς χερσίν τού αοράτου ένιδρύσθαι Θεού, δς δή 

πόλις τε καί πολιούχος καί ειρήνη καί ειρήνης πρύτανις καί πάντα μόνος 

έστί. Τή μακαρία τοίνυν ταύτη και ύπερουσίψ παρεστώτες Τριάδι, τών αρχιε¬ 

ρέων ή αοίδιμος καί θεία τριάς χαίρουσί πολύν εχοντες έν ούρανοίς τον 

μισθόν. Ούτος δέ εστι τό τής Τριάδος τή θεωρία ένήδεσθαι, ούκέτι μέν ώς 25 

έν έσόπτρω καί αίνίγματι φωτιζούσης αύτούς, ύψηλότερον δέ τινα τρόπον 

καί ήμΐν άγνωστον ετι καί γλώσσαις ού λαλητόν. Κατήργηται γάρ αύτοΐς τό 

έκ μέρους, λοιπόν έπιγινώσκουσιν αύτήν, ώς ύπ’ αύτής έπεγνώσθησαν καί τή 

άκτΐνι τού έκεΐθεν άποπαλλομένου φωτός ένατενίζουσιν ασκαρδαμυκτί. Ούτος 

τε τοίνυν αύτοΐς ό μισθός καί προς τούτφ ή υίοθέτησίς τε καί άποθέωσις. 30 

Εί δέ βούλει διά ταύτα μάλλον κάκεΐνο. Εντεύθεν άγγέλοις μέν αίδέσιμον 

χρηματίζουσιν, άνθρώποις δέ πλέκειν μέν έφετόν τον στέφανον τής ευφη¬ 

μίας αύτοΐς, άδυνατούντας δέ, τφ μέν παντί παραχωρούσι καί ύπεξίστανται, 

δ δ’ έφικτόν όμως άφοσιοΰνται τον πόθον έκ μέρους άποπληρούν έμφιλοτι- 

μούμενοι, τό θαρρεΐν εχοντες έκ τού πεποιθέναι ΐλεων αύτοΐς έμβλέπειν τούς 35 

διά τό πτωχεύσαι τφ πνεύματι προς ύψος καί τό ύπερουράνιον έπαρθέντας- 

προς γάρ τήν πρόθεσιν άποβλέπουσι καί ταύτην έπαινούσί τε καί έπιζητού- 

σιν, εί πάσης καθαρεύει περιπεζίου καί ταπεινής προσποιήσεως, εί δέ μή 

έξικνείται τού μεγέθους αυτών προς τον τής άγιότητος λόγον, τούτο δέ ούκέτι 

κρίνουσι περιεργάζεσθαι δεΐν. Μάλλον μέν ούν αύτοί τε καί πάλαι καί νύν 40 
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οΰδέν ήττον εχουσιν ούτως και τούς άλλους άπαντας τοίς αυτών λόγοις επί 

τήν όμοίαν παρακαλούσι διάθεσιν, ώς τούτο πάντως ον ωφέλιμον, τό μή 

δπερ εφικτόν μεθιέναι και τούτο τφ μή τού παντός έφικνεϊσθαι. Έπείπερ 

εϊ τις άλλως διατεθείη τφ βάρει της άπογνόίσεως άγαν κατενεχθείς, ουδέ 

5 δυνήσεταί ποτέ οΰδ’ άνανεύσαι θύσαί τε τφ Θεφ θυσίαν αϊνέσεως και τφ 

ύψίστφ τάς εύχάς άποδούναι. Τίς γάρ αν εύρεθείη λ,όγος, ποία θυσία, τίς 1 

ευχή τού τής θεότητος δλως αξιώματος εφαπτομένη, ή και τό έ'χειν τι προσ- 

ενεγκεΐν και τούτο δώρον αυτής. Ου τοίνυν εί μή τού παντός έφικνεΐταί τις 

και δπερ εφικτόν, ουδέ τούτο προσίενται, άλλ’ οΰτω τφ έκ μέρους χαίρουσι, 

10 τφ προς τό παν άμωςγέπως εΐδέναι φέρειν, ώς εί καί τό παν κατεβάλλετο· 

μιμηταί γάρ είσι τού παν, δ προσενέγκη τις έκ πόθου κατά πρόθεσιν δεχό¬ 

μενου, άλλ' ούχί τού προσαγομένου τήν ποσότητα κρίνοντος καί προς τήν 

πρόθεσιν τα τής άντιδόσεώς τε καί αντιμισθίας έπιμετρούντος. Τούτο καί 

ύμΐν, ώ μακαρία των αρχιερέων τριάς, τής παροΰσης αίτιον εορτής τε καί 

15 πανηγΰρεως καί ήμΐν τού λόγου τούδε τού προς υμάς. 

Καί δέδεχθε μετ’ εύμενείας αυτόν καί χάριν άντίδοτε, ής έφιέμεθα μεν 

ημείς, υμείς δέ γίνεσθαι είώθατε βραβευταί. Θεόν ήμΐν ίλεώσατε, μετάδοτε πρε¬ 

σβείας καί βοήθειας τοΐς εί μή διά ταΰτην ούδ’ έστι λέγειν, δπερ άν εΐημεν. 

Υμείς γάρ προς Θεόν τέταχθε πρέσβεις, ύμΐν τό πνεύμα τής υιοθεσίας έπα- 

•20 ναπέπαυται καί άναγεννήσεως. Υμείς έστε προς πάσιν έτι τοΐς είρημένοις 

ουρανοί Θεού διηγούμενοι δόξαν καί στερέωμα χειρών αυτού ποίησιν άναγ- | 

γέλλον καί διά τούτο αΐ λαλιαί υμών καί οί λόγοι λαλούμενοι πάντα τά τής 

γής περιειλήφασι πέρατα. Υμείς όντως έστέ τά άγια όρη, εφ’ ών οί θεμέλιοι 

τής εκκλησίας πεπήγασι. Τετυρωμένοι γάρ ώς στερέμνιοι προς υποδοχήν Θεού ·| 

25 καί πίονες γεγονότες αυτόν έσχήκατε τήν εν ύμΐν οΐκησιν εύδοκούντα. Υμάς 

ναούς Θεού προσείρηκεν ό απόστολος καί μέλη εκ μέρους, οις 6 Θεός ένοι- 

κήσας καί κεφαλή γεγονώς έθετο διδασκάλους έν τή εκκλησία τον αυτού λόγον 

καταταπιστεύσας ύμΐν. Υμείς φωστήρες ήλιου δίκην τά τής γής περιαυγά- 

ζοντες πέρατα καί μιμηταί Θεού τά πάντα καταφωτίζοντες. Ώς γάρ ό Θεός 

30 τον ήλιον επί δικαίους καί αμαρτωλούς ανατέλλει καί υμείς τό τού λόγου καί 

τής διδασκαλίας φώς επί πάντας άφθόνως κατασκεδάννυτε. Κεφάλαιον επί 

πάσιν, ή υπερούσιος ύμΐν έπαναπέπαυται Τριάς καί διά τούτο καί τ.ά πνεύ¬ 

ματα υμών αΰθις τούτη επαναπαύεται. Πάν γάρ ύψωμα κατά τής δόξης τού 

Θεού επαιρόμενον καθελόντες ώς τινα βαβυλωνία τείχη τής κακοδόξου συγχύ- ^ 

35 σεως καί περιπλανήσεως, τήν δέ τού Θεού παρά πάσι δόξαν κρατύναντες, 

τή τε Τριάδι δεδιητηκότες καλώς καί τφ κατά τήν οικονομίαν άπορρήτφ 

μυστηρίφ καί ώς οικονόμοι φρόνιμοι των τού Θεού μυστηρίων πάνυ δεξιώς 

τον διδασκαλικόν λόγον ταλαντεύσαντες καί ζυγοστατήσαντες έφ’ έκάτερα 

διείλετέ τε τήν Τριάδα, εί θέμις διαιρεΐσθαι, καί ώς αυτή διήρηται καθ’ εαυ- 

40 τήν καί συνήψατε πάλιν, ή συνάπτεσθαι πέφυκε, τό μέν τή ούσίρ: τε καί πάσι 
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τοΐς ούσιώδεσι, τό δέ ταΐς ύποστάσεσι καί δσα ταύταις παρακολουθεΐν άναγ- 

καΐον πάσαν ούτω σύγχυσιν καί διαστολήν αποποιούμενοι μή επαινετήν, 

ειρήνην δ’ άντεισάγοντες τή τού Χριστού εκκλησία, ήπερ αυτός τε χαίρει 

καλούμενος καί ύμεΐς υμάς αυτούς άσπάζεσθε οίκειούν, ή καί τρεις όντες ένού- 

σθε καί αΰθις ένούμενοι διακρίνεσθε ώς καί κατά τούτο τή Τριάδι τήν 5 

τριάδα προσήκειν τή ύπερουσίφ τήν των αρχιερέων. Αλλά καί νυν ώς καί 

πάλαι τής εκκλησίας προέστητε πολέμουμένης κακώς, ειρήνην αυτή βραβεύ¬ 

σατε, ής μακρόν ήδη χρόνον ερά στερηθεΐσα. Συνάψατε τά μέλη προς άλλη λα, 

καθώς άν συνάπτοιτο δεξιώς απ’ άλλήλων πάλαι γεγενημένα. Χρήσασθε 

διαλλακταΐς μή τοΐς τά τού κόσμου τούδε φρονούσι καί έκ τού κόσμου τούδε 10 

λαλούσι· οΰτοι γάρ είσιν οΰχ οί συνάπτειν είδότες, άλλ’ οί διασπάν έκμαθόν- 

τες. Χρήσασθε τοίνυν μή τούτοις διαλλακταΐς, όράτε γάρ ώς μάλλον διαιρούσι 

καί κατατέμνουσιν ή συνάπτουσί τε καί είς μίαν αρμονίαν συνάγουσιν, αλλά 

τοΐς τά τού Θεού μετά Θεού, εΐη δέ καί υμών εϊπεΐν, λαλούσι καί φρονούσι 

καί πράττουσιν, οΐ δή καί ούτως κληθεΐεν είρηνοποιοί καί Θεού υιοί, ώς 15 

τά τού Θεού φρονουντες καί ποιούντες καί τον μαμωνάν άποχωρίξειν είδότες 

αυτού. Εκείνοι δέ τί τε καί τίνος άν όνομασθεΐεν υιοί, παρατούμαι λέγειν τό 

δύσφημον ευλαβούμενος όνόματι φράζειν, δπερ είσιν έργω καί πράγματι. 

Δότε τφ λόγφ τής εύσεβείας στρατιώτας, τούς δυναμένους τε καί ήρημένους 

τή ύμετέρα χρήσθαι δεξιώς πανοπλία καί τής πίστεως ύπερασπίζειν ύγιώς καί 20 

καλώς μεταχειρίζειν τήν τού Πνεύματος μάχαιραν. Καίτοι τί ώσπερ ύμΐν 

έπιτάττων αίτούμαι ταυτί, ποιείτε μέν ύμεΐς έκ περιουσίας άπαντα ταΰτα, οί 

δέ προσέχειν ύμΐν ή ρη μέν οι ούπω καί νυν είσιν εύρημένοι. "Ο καί χαλεπώ- 

τατον διά τό πληθυνθήναι τήν ανομίαν καί τήν αγάπην επί τοσούτον των 

πολλών κατεψύχθαι ώς μηδέ εύρεΐν είναι τον είρηνικώς τά μέλη συνδεΐν 25 

μέλλοντα καί είς μίαν κεφαλήν τήν των απάντων συνάγειν Χριστού τφ ζωτικφ 

τού Πνεύματος συνδέσμφ ταύτα συσφίγγοντα, Εί δέ μηδέπω καί νΰν είσιν 

εύρημένοι, οΰς ό τής αληθινής ειρήνης, τής σύν τφ Πνεύματι γινόμενης, 

επιζητεί δ λόγος, αλλά ταΐς υμών προς τον Θεόν έντεύξεσιν, ώ μακαρία των 

αρχιερέων τριάς, δυοΐν γένοιτο θάτερον ή τοΐς οΰσιν εΐη χρηστέον μεταβλη- 30 

θεΐσι προς τήν τής αλήθειας έπίγνωσιν νΰν γούν, εί καί μήπω πρότερον, ή 

οί τούτο ποιεΐν μέλλοντες άντεισάγοιντο, ΐνα ούτω εν γενόμενοι, συναρμολο- 

γηθέντες καί είς μίαν αρμονίαν συναχθέντες τφ Πνεύματι τό παναρμόνιον 

σύν ύμΐν τής όμονοίας καί ειρήνης ανακρούω μεν μέλος, εί καί άλλως ύμΐν 

οΰδέν τι προσήκομεν λατρείαν άμωμον άνατιθέντες τή μια τρισυποστάτφ 35 

Τριάδι καί ύπερουσίφ καί ύπερηνωμένη θεό τη τι, ή πρέπει δόξα, αΐνεσις, τιμή 

καί προσκύνησις είς τούς αιώνας αμήν. 

Κ. ΔΥΟ ΒΟΥΝ ΙΩΤΗΣ 



ΣΙΔΕΡΟΚΑΣΤΡΟΝ 1 

Διά τής παρούσης μελέτης σκοπεύομεν κυρίως νά προσδιορίσωμεν την 

•θέοιν τού μεσαιωνικού φρουρίου του Σιδεροκάστρου, του ευρισκομένου εις 

τά όρια των δουκάτων Αθηνών και Νέων Πατρών άναγκαΐον δμως θεω¬ 

ρουμεν, όπως προτάξω μεν ολίγα τινά περί τής ιστορίας του, συμπληρουντες 

τον περί τούτου εκτενώς διαλαβόντα Ισπανόν ιστορικόν Κιιβίό γ ΕΙαοΗ 2. 

Τό Σιδερόκαστρον αναφαίνεται κατά την εποχήν τής λατινοκρατίας έν 

Έλλάδι. Ό ρόλος του είναι βραχύς και όμως σημαίνουν. Ό βίος του μόλις 

υπερβαίνει την εκατονταετηρίδα, ή δέ κυρία δράσίς του συμπίπτει μέ την 

εποχήν, καθ’ ήν οϊ Καταλώνιοι έκυριάρχησαν των δουκάτων Αθηνών καί 

Νέων ίΐατρών. Αϊ πηγαί έξ ών αΐ έλάχισται περί Σιδεροκάστρου συνεκεν- 

τρώθησαν ειδήσεις είναι φραγκικαί. Εις ούδεμίαν άλλην παλαιοτέραν, σύγχρο¬ 

νον ή καί μεταγενεστέραν ελληνικήν πηγήν τό εύρον άναφερόμενον, είμή 

μόνον εις την ελληνικήν έμμετρον παραλλαγήν τού χρονικού τού Μορέως, 

καί εις τούτην άπαξ καί μάλιστα υπό άλλον τύπον, τον τύπον Σιδερόπορτα. 

Ούδεμία, ώς θά δείξω μεν, γεννάται αμφιβολία, ότι ή Σιδερόπορτα3 τοΰ 

χωρίου τούτου τοΰ χρονικού είναι ή αυτή μέ τό Σιδερόκαστρον τών άλλων 
φραγκικών πηγών. 

Ό ΚιιΙήό γ Κΐιιοΐι εν τή άναφερθείση αυτού μελέτη4 λέγει, ότι τό 

φρούριον τούτο άναφέρεται διά πρώτην φοράν τό έτος 1275. Κατά τήν δια- 

τύπωσιν τής γνοόμης του ταύτης φαίνεται, ότι δεν έλαβεν ύπ= όψιν τά χωρία 

τού χρονικού τού Μορέως5 ώς καί τού βιβλίου τής κουγκέστας6, εις τά όποια 

αναγράφονται τά γεγονότα τού έτους 1259 καί ιδία ή μάχη τής Πελαγονίας7. 

Ό ποιητής εκθέτων τά τής μάχης ταύτης τής συναφθείσης μεταξύ τού δεσπό¬ 

του τής Ηπείρου Μιχαήλ Β' Αγγέλου Δούκα, έχοντος ώς σύμμαχον τόν 

1 Εν τή μελέτη μου παρέχω τόν τύπον Σιδερόκαστρον καί οΰχί Σιδηρόκα- 

στρον, διότι πανταχοΰ εϊς δλας τάς πηγάς ό τύπος ούτος άπαντα. 

2 Κιιόίό γ Μαθό, Περί τών καταλανικών φρουρίων τής ήπειρωτικής Ελλάδος, 

μετφρ. Γ. Μαυράκη, σ. 36- 43, Άθηναι 1912. 

3 Χρονικόν τοΰ Μορέοίς, στίχ. 3634 έκδ. ΙοΙιη 5 ε Βίαιη, Εοηάοπ 1904. 

4 Ένθ’ άνωτ. σ. 36. 

δ Στίχ. 3626-3636, έκδ. δείπηϊΐί. 

6 Βιιείιοη, Κεοΐιετεΐιεδ Βίδίοηςμιβδ άε Ιπ ρηηεΐραυίέ ίΓ&ηςαΐεβ άε Μοτέε, Ρ&τϊδ, 

1845, τόμ. Α' σ. 123· Οΐαοηϊφΐθ άε Μοτέε, § 274 έκδ. ^αη Βούληση, Ρατίε 1911. 

1 Ούΐλλιαμ Μίλλερ, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας εν Έλλάδι, μετφρ. Σπ. 

Λάμπρου, τόμ. Α' σ. 162, Άθήναι 1909- 1910. 
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πρίγκιπα τού Μορέως Γουλιέλμον άγοντα ομοίως ώς συμμάχους ηγεμόνας 

τινάς τών άλλων λατινοκρατουμένων επαρχιών τής Ελλάδος, καί τού Ίωάν- 

νου Παλαιολόγου, αδελφού τού αύτοκράτορος τής Νίκαιας Μιχαήλ Η' τού 

Παλαιολόγου, αναφέρει τό Σιδερόκαστρον ώς κείμενον επί τής οδού, τήν 

οποίαν ηκολουθησαν οι σύμμαχοι τού πρίγκιπας σπεύδοντες προς συνάντη- 

σίν του εις Μεγαλοβλαχίαν. 

Επειδή ο λογος είναι περί τών άνω χωρίων τών δύο χρονικών, δεν 

κρίνω περιττόν να προσθέσω, ότι αυτόθι άπαντα; ό τύπος Σιδερόπορτα καί 

οτι εις τήν γαλλικήν παραλλαγήν καί κατά τήν αναγραφήν τών γεγονότουν 

τού έτους 13041 απαντά τύπος Σιδερόκαστρον. Τέλος δέ, ότι μόνον εις τά 

αναφερθέντα δύο πρώτα χωρία άπαντά ™ φρούριον ύφ’ δν άπαντα τύπον 
εις δλας τάς άλλας πηγάς έ'χομεν Σιδερόκαστρον. 

Τό οχυρόν τούτο άνήκε μέχρι τού 1275 εις τόν δεσπότην Νέων Πατρών 

καί Μεγαλοβλαχίας Ιωάννη ν Α' τόν σεραστοκράτορα ( 1271- 1295). Τό 

ε'τος τούτο εκδοθείσης τής Ελένης "Άγγελίνας Κομνηνής, θυγατρός τού Ίωάν- 

νου, εις γάμον εις τόν Γουλιέλμον άε \ά Κοοίιε, νεώτερον αδελφόν τού 

δουκος τών Αθηνών Ίοοάννου, τό Σιδερόκαστρον όμού μετά τού Ζιτουνίου, 

τού Γαρδικίου (Κρεμαστής Λαρίσσης) καί τής Γραβιάς άπετέλεσε τήν προίκα 

τής ήγεμονίδος2. Τοιουτοτρόπως τά φρούρια ταύτα περιε?ιθόντα εις τό φρα¬ 

γκικόν δουκάτον τών Αθηνών άπετέλεσεν εις τό έξης τήν προκάλυψιν τού 

δουκάτου τούτου ως καί όλου τοΰ φραγκικού φεουδαλικού κόσμου τής κυρίως 

Ελλάδος κατα τών άπο βορρά προσβολών, πρώτον μέν τής τώ 1261 άνα- 

συγκροτηθείσης βυζαντινής αυτοκρατορίας, είτα δέ Σέρβων, Αλβανών, καί 

Ίουρκων. Καί επί άρκετόν χρόνον ή άντίδρασις τών φράγκων καταχτητών 

τής Ελλάδος ητο επιτυχής, όταν όμως έφθασεν ή στιγμή ν5 άντικρύση ή 

φραγκική πολυκέφαλος δύναμις τόν Άσιάτην πολεμιστήν κατασυνετρίβη. 

Απαξ έτι άναφέρεται τό Σιδερόκαστρον εις τό βιβλίον τής κουγκέστας, 

ήτοι κατά τήν αναγραφήν τών γεγονότων τού έτους 1304 ώς ευρισκόμενον 

επί τής οδού, τήν οποίαν ήκολούθησεν ό πριγκιψ τού Μορέως3 σπεύδων, 

ίνα ένωθή μετά τοΰ δουκος τών "Αθηνών Οαγ άο 13. Κοοίιε εις κοινόν 

άγώνα κατά τής δεσποίνης τής Ηπείρου ’Άννης ΓΤαλαιολογίνης, συζύγου 

τού αποθανόντος δεσπότου Νικηφόρου. Ό δούξ τών Αθηνών ήλθε κατά 

τήν εποχην ταύτην εις πόλεμόν προς τήν δέσποιναν, διότι αύτη κατέλαβε τό 

1 Βιιείιοη, Ένθ* άνωτ. σ. 414. ■—ΟΙίΓοηΐ^αε άε Μοτέε, § 891, έκδ. Εοη^ηοη, 

2 Η ο ρ ί, ΟίΓοηίφίεδ £Γεεο - Γοηιαπεδ σ. 136. Βίντε άε 1ε. εοπφίεδίε σ. 408, έν 

Β ιι ο ό ο η, Κεείιετεΐιεδ Ηίδίοπηηεδ κλπ. ΟΓε^οτονίιΐδ, ΟεεεΒίείιίε άετ δίαάί 

ΑίΒεη, τόμ. Α'. σ. 429. ΙΙιιόΐό γΕΙαεΙι, Ένθ5 άν. σ. 36. Ου. Μίλλερ, Ένθ5 άνωτ. 

τόμ. Α'. σ. 194. 

Β α ε Η ο η, Ενθ ανωτ. τόμ. Α' σ. 414. Ό ΒιιεΗοη ενταύθα καί έν σ, 411 λέγει, 

δη ό Οηγ άε Ια Κ.οε1ιε είσέβαλεν εις τήν Βλαχίαν τφ 1301. 
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θεσσαλικόν κάστρον Φανάρι ανηχον εις το δουκάτον των Νέων Πατρων, 

δπερ διετέλει τότε υπό την έποπτείαν τοΐ5 Γουΐδωνος άε ία Κοοίιε, διότι 

οΰτος ειχεν όρισθή υπό του άποθανόντος (ή* 1303) δουκός Ν. Πατρων 

Κωνσταντίνου Αγγέλου Δοΰκα Κομνηνού, αδελφού του Ιωάννου Α , ως 

κηδεμών του ανηλίκου υίοϋ του Ίωάννου Β'1. 

Συχνότερον άπαντα τό Σιδερόκαστρον εις τάς άραγωνικάς πηγάς τής 

Καταλωνοκρατίας καί δΤ αυτών καθίσταται εις ημάς περισσότερον γνωστόν. 

Τά επίσημα έγγραφα τής πλέον τής 75τίας επί τής ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδος κυριαρχησάσης καταλωνικής εταιρείας παρέχουν είς ημάς πλείστας 

περ'ι τοΰτου ειδήσεις. 
Ή εταιρεία των Καταλωνίων πλείστας κατά των Τούρκων εν Μικρά 

’Ασία καταγαγοΰσα νίκας, περισσοτέρας δέ καταστροφάς εις τάς ευρωπαϊκός 

επαρχίας τής βυζαντινής αυτοκρατορίας 2, διελθούσα Μακεδονίαν και Θεσσα¬ 

λίαν λεηλατούσα, τήν άνοιξιν του 1310 διέβη τα στενά τής Φούρκας3 και 

οΰτω «ή στρατιά των Φράγκων των αρχόντων του βασιλείου τής Μακεδο¬ 

νίας» 4 ήλθεν είς επαφήν μετά του φράγκου δουκός των Αθηνών, του γεν¬ 

ναίου ιππότου Βελθέρου Βριεννίου. Αποτέλεσμα δέ τής επαφής ταυτης ητο 

ή φονικωτάτη μάχη του Κηφισού (15 Μαρτίου 1311)5, ήτις έθεσε τέρμα εις 

τήν φραγκικήν κυριαρχίαν των 3Αθηνών και Θηβών διά τής υπαγωγής των 

δυο τούτων επαρχιών εις τήν εταιρείαν. 

Αυτή εγκατασταθεΐσα έν τφ δουκάτω των "Αθηνών και διανείμασα τήν 

ύπαιθρον κατά τό φεουδαλικόν τής δΰσεως σύστημα καί καθιερώσασα τά τής 

εσωτερικής διοικήσεως κατά τά ήθη τής Βαρκελώνος δεν περιωρισθη εις 

τούτο, άλλ’ δταν τφ 1318 άπέθανεν ό τελευταίος Έλλην δούξ των Νέων 

Πατρων Ιωάννης Β' "Αγγελος άτεκνος και οί γειτονικοί αυτού ηγεμόνες 

1 Νερούτσου, Χριστιανικά! Άθήναι, έν ΔΙΕΕ, τόμ. Δ' σ. 117. 

3 Ή τοιαύτη απέναντι των ιθαγενών συμπεριφορά τούτων κατώρθωσε νά άφίση τήν 

χειροτέραν άνάμνησιν δλων των φράγκων καταχτητών έλληνικών χωρών, ώστε κα! σήμε¬ 

ρον ακόμη ή λέξις Καταλάνος- Καταλάνα λέγεται ώς ΰβρις εις πολλά μέρη, ώς π. χ. εις 

τήν Ακαρνανίαν δηλοΐ τον θηριώδη, τον άρπαγα, είς τήν Εύβοιαν τον άδικον, τον παρά¬ 

νομον. Είς τήν Τρίπολιν ή θυμώδης καί χονδροειδής γυνή λέγεται Κατελάνα. Έπ. 

Σταματιάδου, Οί Καταλανοί έν τή Ανατολή, σελ. 222, Άθήναι 1869 — Έφημερίς 

«Εμπρός» 9 Αύγουστου 1917. — Λαογραφία Ε' 358. Φ. Κουκουλέ, Διά τής Ελληνι¬ 

κής ιστορίας καί τοΰ Ελληνικού βίου σ. 15. 

3 Ούΐλ. Μίλλερ, 'Ενθ’ άνωτ. τόμ. Α' σελ. 317. Τοΰ αυτού, Οί Καταλώνιοι έν * 

’Αθήναις, μετφρ. Σπ. Λάμπρου, σ. 5, Άθήναι 1926. 

4 Έκ τής επισήμου σφραγΐδος τής Εταιρείας, ίδ. Μίλλερ, οί Καταλώνιοι έν Αθή- 

ναις, σελ. 4. 

3 Περί ταύτης ίδ. Νικηφ. 1’ρηγοράν τόμ. Α' σελ. 253. — Θεό δ ου λ ον, παρά 

Βοΐδίοιυιόο. Αηεοάοΐα Οηβοα τόμ. Β'. σελ. 200. -ΒιιοΗοη, ΟίΓοηίψιβδ όΐταηβέτββ, 

σ. 474-477, ΡϋΠ5 1875. — Μί λλερ, Φραγκοκρατία, τόμ. Α'. σ. 321-— Ν ε ρ οΰτσ ο ν, 

Χριστιανικαί Άθήναι, έν ΔΙΕΕ τόμ. Λ'. σ. 130. 
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επέπεσον κατά τού δουκάτου άποσπώντες τάς χώρας του, δεν έχασε τήν 

ευκαιρίαν, όπως έπεκταθη βορειότερον. Ούτως οί Κατα?.ώνιοι τών ’Αθη- 

νών υπό τον δον ’Αλφόνσον Φαδριγον, νόθον υιόν τού βασιλέως τής Σικε¬ 

λίας καί γενικόν επίτροπον τοΰ δουκός τών Αθηνών, είσέβαλον είς τό 

δουκάτον τών Νέων Πατρων καταλαβόντες τά κάστρα τών Ν. Πατρων, 

* Ζιτουνίου, Λομοκού, Αοιδωρικίου, Γαρδικίου, Φαρσάλων καί Σιδεροκά- 

στρου ’ Ας σημειιοθή, ότι ή κατάκτησις αύτη τού δουκάτου τών Ν. ΙΙατρών 

υπό τού αντιπροσώπου τού βασιλέως τής ’Αραγωνίας παρεχώρησεν είς τό 

στέμμα ταύτης καί τον τίτλον τού δουκός Ν. Πατρων διατηοηθέντα επί 

μακρόν καί μετά τήν απώλειαν τούτου. 

Έφθάσαμεν λοιπόν είς τήν εποχήν, άφ’ ής άρχεται ή καταλωνική ιστο¬ 

ρία τού Σιδεροκάστρου, δηλ. τήν τής κυρίας αυτού δράσεως, περί τής 

οποίας, ώς καί ανωτέρω έλέχθη, διά μακρών διέλαβεν ό καθηγητής Αντώνιος 

Κιιβίό γ ΙΛαοΙι * 

Τούτο υπό τούς Καταλωνίους άπετέλεσεν ιδίαν αυθεντίαν διατελέσα- 

σαν υπό διαφόρους αύθέντας. Τά ονόματα μερικών έκ τούτων διεσώθησαν 

μέχρις ημών. Δύο έκ τών άε Νονεΐΐεδ ό Οάο καί ό Ατπιεπ^οΐ ηύθέντευσαν 

από τού 1333- 1365 (Οάο άε Νονεΐΐεδ 1333-1335 καί Αγπί6π§ό1 άε 
Νονεΐΐεδ 1335- 1365), οπότε τό Σιδερόκαστρον κατελήφθη υπό τοΰ κόμητος 

τών Σαλώνων Ιακώβου Φαδρίγου τού ’Αραγωνίου έκδιώξαντος τον αποστά¬ 

την Απιιεπο-οΐ άε Νονεΐΐεδ3. ’Έκτοτε τούτο περιήλθεν είς τούς κληρονό¬ 

μους τοΰ τό αυτό έτος (1365) άποθανόντος Ιακώβου Φαδρίγου, τον Λουδο¬ 

βίκον Φαδριγον τον ’Αραγώνιον (1365- 1382) καί είς τήν θυγατέρα τούτου 

Μαρίαν Φαδρίγην τήν Καντακουζηνήν κόμησσαν τών Σαλώνων (1382-1396)4. 

Κατά τον Κ,υΒίό γ ΙΛαεΙιΓί τό Σιδερόκαστρον άναφέρεται διά τε?ιευταίαν 

φοράν τό έτος 1382. Πράγματι ολίγον κατόπιν τούτο έξέλιπε διά παντός. 

Οί Καταλώνιοι, ενώ τφ 1387 6 ειχον ήδη άποβάλει τό δουκάτον τών 

Αθηνών καταληφθέν υπό τού Νερίου ’Ατζαγιώλη, διετήρουν ακόμη τήν 

κομητίαν τών Σαλώνων μετά τού δουκάτου τών Νέων Πατρών. Καί ταύτα, 

1 Ό ΤπίεΙ έν υΛιιηάβη άοτ Κ,ορυόΐίΐί νοηεάϊ^, τόμ. Α' σ. 496-501, Λ¥ίβη 1856, 

παραθέτει χωρίον τού Μαπηο δ&ηηάο περί τής κατά τό 1325 έν Έλλάδι καταστάσειος· 

έν αύτώ άναφέρεται, δτι οί Καταλώνιοι «έκυρίευσαν καί κατέχουν ίπ ΒΙηοΙιϊει Ι,β,ρβίβΓ 

(= Υπάτην), εΐ ο&βΙγη λ,οάοποΐιϊ εί δίάεΓοε3.5<:π, Οίίοπΐε, ΟατάίεΒΐε, ϋοηείιΐ (~ 

Δομοκού) βέ ΡβΓδεΙΙβ». — Μίλλερ, ΈνΘ’ άνωτ. τόμ. Α'. σελ. 347. — Ν ε ρ ο ύ τ σο ς, 

Ένβ5 άνωτ. σελ. 147. 

2 Ένθ’ άνωτ. 

3 Νερούτσου, Ένθ. άνωτ, σ. 187. 

4 Β.υόϊό γ Ιίΐηεΐι, Συμβολαί είς τήν "Ιστορίαν τών Καταλωνίων έν Έλλάδι, έν 

ΔΙΕΕ τόμ. Β’. σ. 458 κέξ. —Νερούτσυ, Ένθ’ άνωτ. σ. 176. 

5 Περί τών καταλανικών φρουρίων τής ηπειρωτικής Ελλάδος σ. 43. 

β Νερούτσου, Ένθ’άνωτ. σ. 176, 
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ώς είναι γνωστόν, μέχρι της καθόδου του Βαγαζήτ Α'. (1396)1, οπότε έξ- 

έλιπε διά παντός ή καταλωνική αρχή εν Έλλάδι. Τά τής καθόδου ταύτης μας 

παρέχει λεπτομερώς ο Χαλκοκονδΰλης2 γραφών τά έξης- «άψικόμένος δέ 

ές Θετταλίαν την τε Δομακίην παρέλαβεν... καί δή και Φαρσάλων πόλιν... 

ύφ’ αύτφ εποιήσατο- προήλαυνε δέ ές τό πρόσω τό τε Ζητούνι τό έν Θερμο- 

πύλαις καί Πάτρα; τάς έν τφ πεδίω προς τή υπώρεια των Λοκρών ορούς 

κατεστρέψατο καί αυτφ προσεχώρησε· και άλλα δέ των ταύτη πολισμάτων 

ούκ ολίγα προσεχώρησεν αυτφ καθομολογίη. την δέ χώραν (δηλ. τής 

Φιοκίδος) παραλαβών ταύτη έπέστησε άρχοντα». 

Έκ των ανωτέρω εξάγεται, οτι ή ζωή του Σιδεροκάστρου λήγει μέ την 

πτώσιν τής καταλωνικής αρχής των Σάλωνων, διότι διά τής υπό τήν τουρ¬ 

κικήν εξουσίαν υπαγωγής των νοτίως τής Οίτης καί των Θερμοπυλών επαρ¬ 

χιών έξέλιπε πας λόγος ύπάρξεως του μεθοριακού του δουκάτου τών Αθηνών 

τούτου φρουρίου, δπερ, άν καί επί Καταλωνίων άπετέλει άξιόλογον κοινότητα8, 

έθεωρείτο, ώς καί πράγματι ήτο, σημαντικόν μόνον ώς στρατηγικόν σημεΐον, 

ώς ευρισκόμενον επί δημοσίας όδοΰ καί επί τινων στενοποριών4. "Οταν, 

εννοείται, έπαυσε νά είναι τοιούτον, ύπέστη τήν αυτήν τύχην καί ώς κοινότης. 

Τό Σιδερόκαστρον λοιπόν άνεγερθέν εις τά βόρεια σύνορα τού δουκάτου, 

τών Αθηνών επί τής Οίτης, σκοπόν είχεν, όπως εμποδίζη τάς καθόδους 

εκ βορρά εισβολέων5. Ή σημασία του αύτη διά τό δουκάτον τών Αθηνών 

φαίνεται καί έκ τού χαρακτηρισμού, ό όποιος τού έδόθη· εκλήθη, ώς γνωστόν, 

«κλείς τού δουκάτου Αθηνών6». 

Ό φόβος τών διαφόρων από βορρά εισβολών δεν έπαυσε νά ύπάρχη, 

παρά μόνον επί τουρκοκρατίας. Ό Τούρκος κατακτητής εξεμηδένισεν ολας τάς 

μέχρι τής εποχής του ανησυχίας τής βαλκανικής χερσοννήσου, τό μωσαΐκόν 

τών κρατιδίων έν τή χερσοννήσω άπαλείφεται υπό τής όθιομανικής δυνάμεως, 

αί δέ μεταξύ τών φυλών συγκρούσεις έκλείπουσιν, άμα τή τουρκική κατακτήσει, 

διά νά έπανεμφανισθούν έπί τής έποχής μας. 

Τώρα έρχόμεθα εις τό ζήτημα τής θέσεως τού κάστρου. Τούτο άπησχό- 

λησε τούς έρευνητάς τής μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας, έκαστος τών οποίων 

αλλαχού έβλεπε τήν θέσιν του. Ό Βιιοϊιοη", ό πρώτος περί τούτου τού 

ζητήματος διαλαβών, τό τοποθετεί έπί τού ό'ρους Κνημΐδος τών Όπουντίων 

1 Ν ε ρ ο ύ τσ ο υ, Ένθ’ άνωτ. 

2 Βιβλ. 2, 27 - 28, σ. 67 έκδ. Βόννης. 

3 Κ,ιιΪΜό γ Είπε 6, Περί τών καταλανικών φρουρίων κλπ. σ. 89. 

4 Αυτόθι, σ. 38. 

5 Κατ’ εμέ έπί Ιουστινιανού, Περί τούτου ΐδ. κατωτέρω σ. 81 ιδίας μας σκέψεις. 

5 Μ ίλλερ, νΕνθ’ άνωτ. τόμ. Α', σ. 497. β,ηύΐό γ Εΐιιοΐι, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 39. 

7 Βιιοϊιοη, ΚεοΙιεπΛεε Βϊδίοπςηεε κλπ. τόμ. Α', σ. 123 καί 414, 
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Λοκρών καί απέναντι τής Εύβοιας. Εις τον σχηματισμόν τοιαύτης γνώμης ασφα¬ 

λώς παρεσύρθη έκ τής εκεί σήμερον άπαντώσης τοπωνυμίας Σιδερόπορτα1, 

άγνοών βεβαίως ότι τοιαύτα μέ α' συνθετικόν σίδηρος τοπωνύμια συναντά τις 

πολλαχού τής Ελλάδος Ακόμη τήν γνώμην ταύτην τού Βιιοϊιοη θά ένίσχυε 

καί τό γεγονός, οτι ό τύπος Σιδερόπορτα άπαντά εις τό χρονικόν, ώς καί 

ανωτέρω άνεφέραμεν. Τήν άποψιν ταύτην δέχεται καί ό Εοπ§·ποη 3 

έν τή κριτική αυτού έκδόσει τού χρονικού τού Μορέως. Ό Γρηγορόβιος4 

ύπεστήριξεν, οτι τούτο είναι τό Καστρί (δηλ. οί Δελφοί, ώς καί σήμερον παρά 

τφ λαφ λέγονται) ή ή Άράχωβα, τήν οποίαν εκδοχήν καί ό Ισπανός ΚιιΒίό 

Υ ΙΛιιοΙι5 είς τάς πρώτας αυτού μελέτας είχε παραδεχθή. Εις ακριβή δμως 

τούτου τοποθέτησιν έπλησίασεν ό Νερούτσος6 στηριχθείς είς χωρίον τού 

βιβλίου τής Κουγκέστας7, τό όποιον μάς δίδει δλα τά στοιχεία προς τούτο. 

Ό Νερούτσος λοιπόν ύπεστήριξεν, οτι έ'κειτο έπι τής οδού Άμφίσσης-Γρα¬ 

βιάς-Λαμίας καί μάλιστα έπί τών ερειπίων τής αρχαίας Ήρακλείας, παρά 

τούς πρόποδας τής Οίτης καί τό ρεύμα τού Ασωπού. Τά συμπεράσματα 

ταΰτα τού συγγραφέως τών Χριστιανικών Αθηνών δέχεται ασμένως ό Ε,ιιΒίό 

γ ΙΛιιοίΐ έν τή πολλάκις μνημονευθείση λαμπρό! αυτού μελέτη «Περί τών 

καταλανικών φρουρίων τής ηπειρωτικής Ελλάδος». Όμοίως καί ό έκδοτης 

τού έμμετρου ελληνικού χρονικού τού Μορέως δοΠιιιΐίί: έν τφ έπιτιθεμένφ 
γεωγραφικφ πίνακι. 

Πράγματι τά άναφερθέντα χωρία τού βιβλίου τής Κουγκέστας ουδόλως 

μάς έπιτρέπουν νά άμφιβάλλωμεν περί τού οτι τό φρούριον τού Σιδεροκά- 

στρου ευρίσκετο έπί τής όδοΰ Άμφίσσης-Γραβιάς-Λαμίας καί μάλιστα μετά 

τήν Γραβιάν προς τήν Λαμίαν. Απομένει μόνον νά καθορισθή τό σημειον, 

είς τό όποιον ευρίσκετο καί νά ανακαλυφθούν ίχνη αυτού τυχόν σωζόμενα 
μέχρι σήμερον. 

Καί έν μεν σελ. 123 τής έκδόσεως Βιιοϊιοη8 λέγονται τά εξής: Ό 

πρϊγκιψ τού Μορέως Γουλιέλμος συμμαχών τφ δεσπότη τής Ηπείρου Μιχαήλ 

(1259) ήλθεν είς ’Άριαν, δπου ήνώθη μετά τού δεσπότου διά τόν πόλεμον 

κατά τού αύτοκράτορος τής Νίκαιας Κωνσταντίνου Η' Παλαιολόγου, καί 

Ινωθέντες οηίΓετεηΙ:.. 6ΐι Ιο Β^ςυίο; εΐ οίΐ άοιι ότιοΐιαπιε ά’ΑίΙιεπεε ε£ 

1 Χρονικόν του Μωρέως, στίχ. 3634, εκδ. δοΐιηιίίΐ. 

2 Πβλ. Πληθυσμός τής Ελλάδος, έκδ. στατιστικής υπηρεσίας Υπουργείου Έθν. 

Οίκονομίας, ’Αθήναι 1929. 

3 ΟΙίΓοηΐςυε άβ Μοτέε (1204- 1305), § 277 καί 891, έκδ. ], Εοη§ηοη, Ρ&πη 1911. 

4 ΟεδοΙιίοΙιΙε άετ ΑίΒεη, τόμ. Β', σ. 168. 

5 Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τών Καταλωνίων έν Έλλάδι, έν ΔΙΕΕ, τ. Β', σ. 458 κέξ. 

6 Νερούτσου, Χριστιανικοί ’Αθήναι σ. 108 υποσημείωσις. 

7 Β ιι ο 1ι ο η, Ένθ’ άνωτ. σ. 123 καί 414. 

* Βιιοϊιοη, ΡεοΙιοΓοΙιεδ ΒΐδΙοπφιεδ κλπ. σ. 123 καί 414. 
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οϋ ά6 Νο§τοροηΙ ε£ άεε αιιίτεβ γείοε εί ραδδετεηί; ρ3Γ Ια Οτ&νίβ; β£ 

άεδοεηάίΓεπΙ: ροτ δίάεΓοροηα; εί νίηάΓεηΐ ροτ 1ε ρίαγη άε Ια 

εϊ Ια αδ5επιΙ)1θΓεη(; ανεο Ια άεδροϊ εΐ 1ε ρπηοε. 

Άκριβέστερον είναι το χωρίον του αυτοί; χρονικοί; τής σελ. 414, όπου 

διαγράφεται ή πορεία, την οποίαν ήκολουθησεν ό στρατηγός τής "Αχαΐας 

Νικόλαος Γ' δαίπΙ-Οπιετ σπεΰδων εις βοήθειαν του δουκός των Αθηνών ά 

Γουΐδωνος Β' <5ε Ια Κ,οείιε κηρύξαντος τον πόλεμον (1304) κατά τής δεσποί- 

νης τής Ηπείρου ’Άννης Παλαιολογίνης Καντακουζηνής. Λέγει λοιπόν επί 

λέξει τό χρονικόν τα εξής: Αφού διήλθε μετά του στρατοί; του έκ Βοστίτσης 

εις Βιτρινίτσαν δί δε πιίδί α Ια νογε...; εί ραδδα ρατ άεΐέδ Ια δοΐε εί αία 

α Ια Οτανϊε (= Γραβιά)... Εί φΐαηί ϊΐ £υ α Ια Οτανίε; δί εηςιιίδί άοιι 

άιιε ά’ΑίΗεηεδ εοη εοιίδΐη ου ίΐ εδίοΐί. δί Ιυί θίτεπί: εατ 1ί άυχ V ανοϊί 

αίίεηάυ υηε δεριυαίπε α Ια πνϊενε άε Ια Εΐαάε άεδδΐΐδ δίθετο - Οαδίτο... 

Α Ιεηόεηιαίη δε ρατίΐ 1ΐ ιπατεδείιαυχ ου δα εοπιραί^ηίε; εί ραδδα ρατ 

δίάειο - Οαδίτο εί αναΐα Ια ^Γαηί αναΐεε εί νίηί α Ια πνίετε άε Ια Εΐαάε 

(α υπ Ιίευ) ςυε οη αρρείΐε 1ε Ευίτο1. 

Έκ των παρατεθέντων χωρίων συνάγεται, ότι τό Σιδερόκαστρον εΰρί- 

σκέτο μετά την Γραβιάν καί υπέρ την πεδιάδα του Σπερχειού. Ό διπλούς 

τύπος Σιδερόπορτα καί Σιδερόκαστρον δεν πρέπει νά μάς παρασΰρη, όπως 

τον Βυείιοπ 2. Δηλ. τό περί οΰ ό λόγος κάστρον εύρίσκετο εντός τής περιο¬ 

χής τής αρχαίας Τραχΐνος. Ή στρατηγική σημασία τής περιοχής ταυτης διά 

τήν λατινοκρατουμένην μεσαιωνικήν Ελλάδα ώς καί τό παραδοθέν, ότι τό 

Σιδερόκαστρον «ήτο έκτισμένον εν τω μέσφ των φρουρίων του κόμητος 

(τής Άμφίσσης), επί δημοσίας όδοΰ καί επί τινων στενοποριών» 3 ενισχύουν 

τήν άποψιν τής αυτόθι υπάρξεως αυτοί;. Πρόσθες οτι η συντομωτερα 

οδός έξ "Αμφίσσης καί Γραβιάς προς τήν Φθιώτιδα είναι ή διερχομένη 

μεταξύ Οίτης καί Καλλιδρόμου. Ή διά τής κλεισούρας τής Βοδονίτσης, ώς 

θέλει ό Βυοίιοη, προς τήν κοιλάδα τού Σπερχειού πορεία διά τον έξ Αμφίσ- 

σης-Γραβιάς ερχόμενον σημαίνει μεγάλην προς τά δεξιά άπόκλισιν καί ημε¬ 

ρών καθυστέρησιν. 

Έκ τών άνω σκέψεων όρμώμενος κατά τό παρελθόν θέρος (1932) έπε- 

χείρησα διαδρομήν άνά τήν Τραχΐνα άναζητών λείψανα μεσαιωνικού φρου¬ 

ρίου. Ή ονομασία Κάστρο τού άνω τών κα?«.υβιών τού Κουβέλου, τής 

1 Ό Β α. σ μ ο η ύποσημειοι Εεε όαϊιΐδ ΐϊιβπηίΐυχ 3.ιι- άεδδοιίδ άβ Νβο - Ραίτ&δ. 

2 "Ας σημειωθή, ότι τοπωνύμιον Σιδερόπορτο άπαντα σήμερον καί κατά τήν άνω 
περιοχήν τής Φθιώτιδος, ούχί εις μεγάλην άπόστασιν άπό τής θέσεως είς τήν οποίαν 
άνεκαλύψαμεν τά λείψανα τού Σιδεροκάστρου, Τό τοπωνυμιον τούτο απαντά εις τους 
πρόποδας τής Οίτης καί κατά τό σημεϊον τής εξόδου τού Ασωπού έκ τής διασφάγος 

προς τήν πεδιάδα τού Σπερχειού. 
3 Κ.πΙ>ίο γ Ινίυοίι, Περί τών καταλανικών φρουρίων κλπ. σ. 88. 

Παυλιανης, υψώματος μέ έφερε προς αυτό. Ή άνοδος άπό τά καλύβια 

διαρκεΐ 30' τής ώρας προς τά ΝΔ. Τό ύψωμα πέριξ (αποκλείεται διά 

βράχων άποτομωτάτων καί ύψηλοτάτων. Ή κορυφή τού υψώματος είναι 

επίπεδος σχηματίζουσα εκτεταμένου δροπέδιον, τό οποίον κατά τό ήμισυ 

είναι καλλιεργημένου, ενώ 

κατά τό άλλο ήμισυ είναι 

κατάφυτου εκ θαμνωδών πρί¬ 

νων. Τούτο είναι προσιτόν εκ 

μιας μόνον πλευράς, τής βό¬ 

ρειας, ή τις είναι μάλλον ομα¬ 

λή, αρκετά όμως καί αυτή επι¬ 

κλινής. Ώς άνερχόμεθα άπό 

τον Κου βέλο, δεξιά είς τήν 

βορείαν άκραν τού οροπεδίου, 

επί βράχου, σώζονται τά λεί¬ 

ψανα μεσαιωνικού οχυρώμα¬ 

τος, ώς έκ τής οικοδομικής του 

φαίνεται, συγκειμένου εκ δι¬ 

πλού περιβόλου. Ό εξωτερικός 

τοιούτος, ό καί περισσότερον 

κατεστραμμένος, είναι δίπλευ¬ 

ρος, διότι τάς άλλας δύο πλευ¬ 

ράς άντικαθίστα βράχος από¬ 

τομος. Εντός τού περιβόλου 

τούτου καί επί τής κορυφής 

τού άπορρώγος βράχου σφζον- 

ται, ώς καί έν τή φωτογραφία 

(είκ. 1) φαίνονται, λείψανα 

πύργου, τά όποια ακόμη σή¬ 

μερον οί εντόπιοι ουτο; καλούν, ένψ ή όλη έκτασις τού οροπεδίου λέγεται 

Κάστρο. Αυτή είναι πλήρης θραυσμάτων κεράμων καί λίθων έκ καταρρευ- 

σασών οικιών, τών οποίων ή υπαρξις είναι καταφανής. Τούτο βεβαίως άπο- 

δεικνύει, ότι τό Σιδερόκαστρον δεν ήτο απλώς φρούριον, αλλά και συνοικι¬ 

σμός, κοινότης. Όμοίως εντός τού χώρου τούτου σώζεται υπόγειος δεξαμενή, 

μεταξύ τών ερειπίων τών οικημάτων ευρισκόμενη, ή οποία έπληρούτο όμβριου 

υδατος συγκεντρουμένου έκ τών στεγών καί αυλών. Τό στόμιον ταύτης είναι 

δμοιον προς φρέατος καί ή εσωτερική της επιφάνεια είναι κεκαλυμμένη διά 

στρώματος άσβέστου. Τέλος τό δλον σχήμά της είναι άπιδοειδές. 

Κάτωθεν τού Κάστρου προς τά ΝΔ. καί είς τό βάθος άποτομωτάτης 

χαράδρας ρέει ό άνω Ασωπός, ό αρχαίος ποταμός τής Τραχΐνος. Ή έντύ- 

Είκ. 1. Τά σφζόμενα λείψανα 
τού πύργου τού Κάστρου τού Κούβελου. 
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πΰ3σις έκ τής θέας τής δλης θέσεως έκ τής απέναντι πλαγιάς, δπου τά καλύ¬ 

βια του Έλευθεροχωρίου, είναι ενός τεραστίου βραχώδους όγκου. (Εϊκ. 2). 

Ή έντΰπωσις αυτή σχετιζομένη προς τό εν άραγωνικφ εγγράφω1 λεγόμενον 

«Μοία γ ο&δίοΐΐ όο δίάθΐΌοαεΙτο» ( = όγκος καί φροΰριον του Σιδερο- 

κάστρου) μάς ενισχύει εις την 

άναγνώρισιν τοΰτου εν τοις 

σφζομένοις λείψανοις του Κά¬ 

στρου του Κοΰβέλου. Τούτο 

εύρίσκεται εις άπόστασιν 45' 

τής ώρας δυτικώς του σιδηρο¬ 

δρομικοί σταθμοί Άσωποί 

καί ακριβώς άνωθεν τής σιδη¬ 

ράς γέφυρας τοί Άσωποί. 

Έπί τής δυτικής άκρας τοί 

υψώματος, έφ’ ου τό Κάστρο 

τοί Κουβέλου, σώζονται μέχρι 

τής σήμερον αί βάσεις πολυ¬ 

γωνικοί τείχους. Μαρτΰριον 

βεβαίως δτι παλαιότατα είχον 

διίδει τό οχυρόν τοί χωρίου. 

Εις τά λείψανα δέ ταυ τα ό 

Εο1Ηπ£2 άνεγνώρισε την άρ- 

χαίαν Τραχΐνα, κατ’ άντίθεσιν 

προς άλλους έρευνητάς, ο'ίτι- 

νες, στηριζόμενοι εις τά ανα¬ 

κριβή χωρία τοί Στράβωνος3 

καί Παυσανίου4, έτοποθέτουν 
Είκ. 2. 

Ό όγκος τοΰ Σώεροκάσχρου όρώμενος έκ τής δημ. 

όδοϋ Γραβιάς-Λαμίας, καρό τό Έλευθεροχώριον. 

ταΰτην παρά την τφ 427 π.Χ. 

υπό των Λακεδαιμονίων ίδρυ- 

θεΐσαν Ήράκλειαν τής Οίτης, 

τής οποίας τά ερείπια σφζονται παρά τό χωρίον Μουσταφάμπεη. 

Πράγματι τό χωρίον τοί Ηροδότου5, έπί τοί οποίου έστηρίχθη ό 

Εοΐΐΐηο; μάς πείθει, δπως παραδεχθώ μεν την άποψιν τοΰτου ώς μόνην ορθήν. 

Ή Τραχίς λοιπόν ώς καί τό Σιδερόκαστρον έφραζον μίαν τών αγνώστων 

διόδων έκ τής Θεσσαλίας προς την Φωκίδα καί μάλιστα την διήκουσαν διά 

1 Κ. ιι ΐ> ΐ ό γ ΕΙποΗ, ΈνΘ’ άνωτ. σ. 39. 

2 ί, ο 11 ί π θΓΐβο1ΐ6η1&.ηά, σ. 258. "Ιδ. καί ΒαεάεΙίβΓ. 

3 Σ τ ρ ά β. βιβλ. Θ', κεφ. Α' § 14. 

4 Παυσ. Φωκικά, βιβλ. I, κεφ. XXII. 

* 'Ηροδ βιβλ. Ζ'. κεφ. 198-199. 
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τής χώρας τών Αίνιάνων έξ ' Υπάτης κατά μήκος τών ανατολικών υπωρειών 

τής Οίτης καί είτα διά τής Τραχινίας εις την κοιλάδα τοί Κηφισού άπολή- 

γουσαν. Έπί τής οδοί ταΰτης σήμερον κεΐνται τά χωρία Μεξάτες, Φραντζή, 

Κάτω Δυό-Βουνά, Κοΰβελος (Σιδερόκαστρο), Γαρδικάκι. 

Την στρατηγικήν σημασίαν τοί χωρίου τουτου θά διείδεν ό αΰτοκράτωρ 

Ιουστινιανός. Κατά τον ιστορικόν Προκόπιον1 όμιλουντα περί τών οχυρωμα¬ 

τικών αυτοί έργων εν Θερμοπΰλαις: «τών τε γάρ άλλων προυνόησε πάντων 

καί ούχ ήκιστα τών έν Θερμοπΰλαις ανόδων ήν γάρ, εΐ τις προσίοι, εΰπετώς 

άλωτά καί ου τετειχισμένα τά ό'ρη, ά ταυ τη άνέχει, άλλ’ άποτετριγχωμένα 

έδόκει είναι.,. έπειτα δέ και ανόδους πολλάς αφυλάκτους καί ατείχιστους τά 

πρότερα ουσας εις τό ακριβές έτειχίσατο... καί σηράγγων τε καί χαραδρών 

αδιεξόδων ενταύθα ουσών, αμήχανα έδοξεν είναι τοις πάλαι άνθρώποις τει- 

χίσμασιν εις τό ακριβές περιβαλέσθαι τά διηρημένα τή φύσει... έπί τή τΰχη 

κατέλιπον, ές την εσομένην βαρβάροις τής οδοί άγνοιαν άποθέμενοι τάς τής 

σωτηρίας ελπίδας... Οΰτω μέν Ιουστινιανός βασιλεύς τά έν Θερμοπΰλαις 

έρΰματα εκρατΰνατο». 

Έκ τοί παρατεθέντος χωρίου τοί Προκοπίου μανθάνομεν, δτι πρώτος 

ό Ιουστινιανός ώχΰρωσε τάς Θερμοπΰλας καί τάς τής Οίτης διόδους· οΰδαμώς 

άρα άπίθανον καί τά τείχη τοί Σιδεροκάστρου, έκτιμήσας την θέσιν του, νά 

άνήγειρεν οΰτος. 

Τής αυτής, οποίας καί τό Σιδερόκαστρον, έποχής βάσεις τείχους διακρί- 

νονται μέχρι σήμερον άνατολικώς τοΰ χωρίου Έλευθεροχο)ρίου καί εις άπό- 

στασιν 15' τής ώρας επί τής οδοί προς την μονήν Δαμάστας, γνωσταί μέ τό 

ενδιαφέρον όνομα Φυλακή. Τό τείχος τοΰτο έφρασσε τήν ατραπόν τήν άνερ- 

χομένην έκ τής αρχαίας Ήρακλείας διά τής Χαλκόμάτας προς τό σημερινόν 

Έλευθεροχώριον καί διά τοΰτου προς τήν Φωκίδα. 

Τό δτι τό Σιδερόκαστρον εις μόνον τής έν Έλλάδι λατινοκρατίας πηγάς 

άναφέρεται, ουδαμώς άπορον. Όφείλεται εις τάς συνθήκας, αί όποίαι κατά 

τήν άναφερθεΐσαν τής λατινοκρατίας εποχήν έδημιουργήθησαν εις τάς ελλη¬ 

νικός χώρας- πρότερον δήλα δή έπί βυζαντινής αυτοκρατορίας ώς καί μετά 

τό τέλος τοί 14 αίώνος επί τής τουρκοκρατίας, τής βαλκανικής χερσοννήσου 

ουσης ηνωμένης υπό εν σκήπτρον, σημαίνοντα ρόλον έπαιζον τά παραμεθό¬ 

ρια κάστρα, μέ τήν διάλυσιν όμως τής βυζαντινής αυτοκρατορίας (1204) 

άνεφΰησαν πλεΐστα δσα κρατίδια, τά όποια φυσικώς έπρεπε νά εξασφαλίσουν 

τά παραμεθόρια αυτών φροΰρια. Έν τών τοιοΰτων κρατών ήτο καί τό δουκά- 

τον τών Αθηνών, τό όποιον έφθανε μέχρι τής Οίτης, καί τοί οποίου τό Σιδε- 

ρόκαστρον άπετέλει τον άκραΐον σταθμόν ώς καί τό προκάλυμμα κατά τών 

από βορρά κινδΰνων. Διά τούτον ακριβώς τον λόγον έκλήθη καί «ή κλείς 

1 Π ρ ο κ ο π. Περί κτισμάτων IV, 2. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ, Σπουδών, έτος Γ. 6 
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του δουκάτου των Αθηνών». Τοιουτοτρόπως λοιπόν εξηγείται, διατί ή μεν 

έν ταις πηγαΐς μνεία του κάστρου μας συμπίπτει μέ την λατινοκρατίαν εν 

Έλλάδι, ή δέ εξαφάνισις μέ την τουρκοκρατίαν. Ό αυστηρός στρατηγικός 

αυτοΰ διά τό δουκάτον των Αθηνών χαρακτήρ συνετέλεσεν εις τό νά μή 

ΰπάρχη ούδεμία επί τής τουρκοκρατίας τοΰτου μνεία. 

Τό κάστρο του Κού βέλου λέγεται καί «Κάστρο τής Όβριγιάς» δηλ. τής 

Ώριάς. Ή σωζομένη περί τής άλώσεως αυτοΰ παράδοσις είναι όμοια προς 

τάς των άλλων κάστρων τής Ώριάς σφζομένας. Εις τό γεγονός δέ τοΰτο τής 

άλώσεως άναψέρεται σωζόμενον μέχρι σήμερον παρά τοις χωρικοΐς άσμα 

αποτελούν παραλλαγήν του μσματος του Κάστρου τής Ώριάς τοΰ πολλαχοΰ 

τής Ελλάδος αδομένου1. Κατά ταΰτην Τούρκος μεταμφιεσθείς εις έγκυον 

γυναίκα τό κυριεύει. 

Άθήναι Δεκέμβριος 1932 

Γ. ΚΟΛΙΑΣ 

ΡαΒ5θ\ν, Ο&ηη. ρορηΐ. σ. 363 άριθ. 485. Πολίτου, Παραδόσεις Β', 717. 

Η ΛΕΞΙΣ ΑΤΙΕ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ1 * 

Αί παρατηρήσεις, τάς οποίας κατωτέρω δημοσιεύω, αφορούν εις λέξιν 

τινά τοΰ Έρωτοκρίτον καί τοΰ Φορτοννάτον, 2 διά την οποίαν νομίζω δτι 

έως τώρα δεν Ιλέχθη τίποτε τό τελειωτικόν. Πρόκειται περί τής λέξεως άτιε, 

ή οποία άπαντά εις τέσσαρα χωρία τοΰ "Ερωτοκρίτον καί εις έν τοΰ Φορ¬ 

τοννάτον. 

Τά χωρία τοΰ "Ερωτοκρίτον είναι τά έξης: 

Α 1021: Ή Άρετοΰσα, ώς γνιοστόν, έχει έρωτευθή «τσι νύχτας τον 

τραγουδιστή» καί εξομολογείται τό πάθος της εις τήν προσφιλή της Νέναν. 

Δεν είμαι πλέον, τής λέγει, ή παλαιά, ή μικρά Άρετοΰσα, εις τήν οποίαν 

τόσον πολύ ήρεσαν τά παιχνίδια καί τά κουτσουνικά. Θυμάσαι, Νένα μου, πού 

... πάσ’ αργά ώς πράμ’ ακριβό ’ς τσί μόσκους ήβανά τα 3 

καί στ’ αργυρά καί στά χρυσά εμοσκοφύλασσά τα 

καί τό ταχύ πρί σηκωθώ καί πρί ντυθώ, άτιε Νένα, 

στο στρώμα μοΰ τά φέρνασι κ’ έθώρουν τα ένα - ένα. (Α 1019-22) 

Τό δεύτερον χωρίον, εις τό όποιον άπαντά ή λέξις, είναι τό Γ 267. 

Ή Άρετοΰσα πάλιν όμιλεί προς τήν Νέναν. Δεν πρόκειται, τής λέγει, νά 

παράσχω άλλην εύχαρίστησιν εις τον Έρωτόκριτον, εκτός τοΰ νά μέ βλέπη 

καί νά μέ άκούη. 

Άμ’ άλλο τίβοτσ’ από μέ δέ θέλεις δει, άτιε Νένα, 

καί λογισμό μή βάνης μπλιό καί πίστεψέ μου μένα. {Γ 267 - 8) 

Τό τρίτον σχετικόν χωρίον τοΰ Έρωτοκρίτου είναι τό Γ 423. Πάλιν 

προς τήν Νέναν αποτείνεται ή Άρετοΰσα. 

... 5Άτιε Νένα, 

τά μέλη μου γροικώ πολλά κ’ είναι τυραννισμένα, 

κι άν έν’ καί τοΰ Ρωτόκριτου μιά ώρα δέ μιλήσω, 

γή σφάζομαι γή πνίγομαι γή εχο) ν’ αφορμίσω. (Γ 423 - 6) 

1 Ή μελέτη αΰτη άνεκοινόίθη έν συνεδρία τής Επιστημονικής Εταιρείας τή 28 

Μαρτίου 1933. 

? Ό Φορτουνατος, κωμωδία τοΰ Μάρκου Ά. Φωσκόλου, έγράφη τφ 1669 καί έξ- 

εδόθη τω 1922 υπό τοΰ Στεφάνου Ξαν&ουδίδου. 

3 Τά παιχνίδια δηλ. καί τά κουτσουνικά. 
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Τό αχιε άπαντα, και εις τέταρτον χωρίον τοΰ Έρωτοκρίτου : τό Ε 831. 

Λέγει ή ’Αρετοΰσα πάλιν προς την Νέναν της: 

Πρικαίνεις κι αναγκάζεις με, άτι ε κ’ έσύ Φροσΰνη, 

καί δέ μέ σώνει ο λογισμός κ’ ή παίδα πού μέ κρίνει. (Ε 831-2) 

Άλλ’ ή λέξις άτιε άπαντα, ώς είπα, καί εις την Κρητικήν κωμωδίαν τού 

17ου αΐώνος, Φορτοννατον τού Μάρκον Ά. Φωοκόλου. Τό σχετικόν χωρίον 

τής κωμφδίας είναι τό Γ 528. Ό υπηρέτης Μπερναμπούτσος αποτεινόμενος 

προς τον συνάδελφόν του Μποζίκην τού λέγει: 

Μποζίκη, σά χαιράμενο καί καλοκαρδισμένο 

ατιες σέ βλέπω, ειντα καλό νά σέ ’χη έδά βρεμένο; (Γ 527 - 8) 

”Ας σημειωθή ότι εις τό χωρίον τούτο τού Φορτοννατον δεν άπαντα ό 

τύπος άτιε, άλλ’ ό ατιες- περί τού τύπου όμως τούτου τής λέξεως θά μοΰ 

δοθή ευκαιρία νά εΐπω τά δέοντα μετά την διαλεύκανσιν ώρισμένων ά'λλων 

ζητημάτων, σχετιζομένων μέ την παραγωγήν τής λέξεως. 

Τήν λέξιν πρώτος κατέγραψεν ό μακαρίτης Αντώνιος Γιάνναρης,1 

άλλ’ έρωτα περί τής σημασίας της. Ταύτην άναφέρει καί ό σεβαστός καθη¬ 

γητής κ. Γ. Χατζιδάκις,2 * καταλέγων αυτήν μεταξύ των λέξεων εκείνων, αί 

όποΐαι σήμερον όχι μόνον δεν λέγονται, άλλ’ ούτε καί νοούνται, Μέ τήν λέξιν 

ούχί άπαξ ήσχολήθη καί δι’ αυτήν έ'γραψεν ό μακαρίτης Στέφανος Ξαν- 

θουδίδης. 

Θά παρακολουθήσο) χρονολογικώς τά ΰπ’ αυτού γραφέντα καί δά διατυ¬ 

πώσω τάς επ’ αυτών παρατηρήσεις μου. 

Ό Ξανδουδίδης έν τή λαμπρά αυτού έκδόσει τού Έρωτοκρίτον 3 (σελ. 

398-400) δεο^ρεΐ τήν λέξιν «θωπευτικήν ή τιμητικήν προσφώνησιν νεοντέ- 

ρας προς πρεσβυτέραν γυναίκα, σημαίνουσαν σεβαστή Νένα, άγαπητη Νένα, 

θειά Νένα, ή τι παρόμοιον 4· έχει όδεν (συνεχίζει ό Ξανδουδίδης) τό άτιε τήν 

αυτήν σημασίαν, ήν έχει καί τό "Ομηρικόν άττα λεγόμενον υπό τού Άχιλλέως 

εις τον Φοίνικα I 607 Φοΐνιξ, άττα γηραιέ, (καί Ρ 561) καί υπό τού Τηλε¬ 

μάχου προς τον Εύμαιον π 31». Άναφέρων περαιτέρω ό Ξανδουδίδης συγ¬ 

γενείς ίσως προς τό άττα τούτο διαφόρων Τνδοευρωπαϊκών γλωσσών λέξεις, 

χρησιμοποιούμενος πάσας εις διατύπωσιν θωπευτικής έπικλήσεως προς πρε- 

σβύτερα πρόσωπα, καταλήγει εις τό «πιδανώτατον» (κατ’ αυτόν) συμπέρασμα 

1 Περί τοΰ Έρωτοκρίτου καί τοΰ ποιητοΰ αύτοΰ. Έν Άδηναις 1889. Σελ. 84. 

2 Έπιστ. Έπετ. 5 (1908 - 9), 147. 

Έν Ήρακλείφ Κρήτης 1915. 

4 Γράφων ταΰτα ό Ξανδουδίδης τφ 1915 δεν είχε βεβαίως ύπ’ όψιν του τό χωρίον 

τοΰ Φορτοννατον, εις τό όποιον άπαντα ή λέξις, άφοΰ έως τότε δέν είχεν έκδοθή τό 

κείμενον τής κωμωδίας ταυτης. 
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οτι «καί τού Έροποκρίτου τό άτιε είναι ή αυτή λέξις» καί θεωρεί παράδοξον 

μόνον τό «πώς εύρέθη ούτο) μονήρης εις τόσον νεωτέραν εποχήν χωρίς... 

νά σώζεται εις ά’λλα κείμενα», δεωρεΐ δέ «σχεδόν άδύνατον νά έχωμεν 

άλλην λεξιν παρ Έρωτοκρίτφ». Έν τέλει άποκλείει τήν συσχέτισιν τής 

λέξεως προς τό: ά θειά, διότι τούτο, περιέχον λέξιν κοινοτάτην, δέν ήτο «εύκο- 

λον νά διαφδαρή εις τό άγνωστον άτιε». 

Άλλ’ ούδ’ εαυτόν, φαίνεται, ικανοποιεί ό Ξανδουδίδης τάνωτέρω περί 

τής λέξεως γράφων. Επανερχόμενος λοιπόν εις τό ζήτημα εν τή αυτή έκδό- 

σει τού Έρωτοκρίτου έν ταΐς άπό σελ. 742-744 «Προσδήκαις εις τό Γλωσ- 

σάριον» συσχετίζει τό άτιε προς τό έν Κρητικώ κειμένφ τού 1645 1 άπαντών 

άντις, το οποίον, προερχόμενον, καθώς ό Ξανδουδίδης νομίζει, έκ τού Ένετι- 

κού αηζί, είναι βεβαιωτικόν ή έπιτατικόν μόριον, σημαίνον: αληθώς, πρά¬ 

γματι, μάλιστα. Τήν μεταξύ τού Ιταλικού τύπου αηζί καί τού Ελληνικού άντις 

διαφοράν αποδίδει εις έξελληνιστικήν τάσιν κατά τήν έν Έλληνικφ κειμένφ 

χρησιμοποίησιν τής λέξεως. Προσθέτει δέ έπίσης ότι ή επιτατική ή βεβαιω¬ 

τική σημασία τού άτιε αρμόζει καί εις τά τέσσαρα χωρία τού Έρωτοκρίτου. 

Αλλά καί πάλιν δέν πείθει εαυτόν καθ’ ολοκληρίαν ό έρευνητής· δι’ ό προσ¬ 

θέτει2: «Τό πράγμα χρήζει περαιτέρω έρεύνης, ΐνα εΰρεθώσι καί άλλοθεν 

παραδείγματα ή κατ’ άλλον τρόπον έξακριβωθή τό πράγμα». 

Ό Ξανδουδίδης δέν έγκατέλιπε τό ζήτημα. Γράφων πάλιν περί αυτού 

έν Άθηνάς τόμφ 26 (1914), Λεξ. Άρχ. σ. 135-138, επαναλαμβάνει όσα έδημο- 

σίευσεν έν τοΐς σχολίοις τής έκδόσεως τού Έρωτοκρίτον*, συμπεπληρωμένα διά 

τής έν σελ. 742-3 τής αυτής έκδόσεως προσθήκης εις τό γλωσσάριον, κατα¬ 

λήγει δέ καί πάλιν εις τό ότι «τό πράγμα χρήζει είσέτι έξετάσεως, ΐνα έξακρι- 

βωθή κατά πόσον ή δευτέρα αΰτη ερμηνεία, δηλ. ή διά βεβαιωτικού μορίου, 

τού αινιγματώδους άτιε είναι πιδανωτέρα τής πρώτης, έκείνης δηλ. ή οποία 
έκλαμβάνει αυτό ώς έπίκλησιν. 

Έν τή ύπ’ αυτού έκπονηθείση έκδόσει τού Φορτοννατον 4 ό Ξανθουδί- 

δης, γνωριζων τώρα τήν λέξιν καί έκ τής κωμωδίας ταύτης, παρατηρεί ότι ή 

λέξις σημαίνει: βεβαίως, μάλιστα, καί προσθέτει: «Θεωρώ σχεδόν βέβαιον 

πλέον ότι ή λέξις προήλθεν έκ τού Ένετικου αηζίοΐιό, όπως καί ό βραχύτε¬ 

ρος τύπος άντις είναι τό αηζί». 

Τέλος ό αυτός έρευνητής έν τή μικρφ του έκδόσει τοΰ Έρωτοκρίτου 5 

επαναλαμβάνει όσα είπε περί τής λέξεως έν τφ λεξιλογίφ τοΰ Φορτουνάτου, 

1 Ε. ΒίόΙίο§;Γ3ρ1ιΐ6 Ηβΐΐέπί^υε <4υ XVII εΐέοίε, τ. 2, σελ. 7,8, 11. 

5 Έρωτόκριτος, σελ. 743 έν λεξει άτιε. 
3 Σελ. 398 · 400. 

4 Λεξιλόγιον, σελ. 226. 

6 Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, άρ. 53, Βιβλιοπωλεΐον Ί. Σιδέρη, 

ΆΟηναι [1928], σελ. 411. 
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προσθέτων μόνον οτι εύρεν ακόμη την λέξιν υπό τον τόπον αν τις εις μετά- 

φρασιν εγγράφου του 1635 τοΰ δουκός τής Νάξου Ινρισπη 1. 

Ταΰτα πάντα έγραψεν ό Ξανθουδίδης περί τής περιέργου λέξεως. Άλλα 

προτού βασανίσωμεν τας γνώμας ταυτας τοΰ Κρητός έρευνητοΰ, άς ίδωμεν 

πώς μάς παραδίδουν την λέξιν τό χειρόγραφον και αί εκδόσεις τοΰ Έροοτο- 

κρίτον, δπως και τό χειρόγραφον τοΰ Φορτοννάτον. 

Τό μεν χειρόγραφον τοΰ "Ερωτοκρίτου παρέχει εις τά τρία έκ των τεσ¬ 

σάρων σχετικών χωρίων την λέξιν υπό τον τύπον ατιε2. Τά τρία χωρία ταΰτα 

είναι τά: Α 1021, Γ423 και Ε831. Αϊ δε δυο Έρωτοκρίτειοι εκδόσεις τής 

Βενετίας {ή Α' τοΰ 1713, ή Β' τοΰ 1737) 3 παρέχουν τους εξής τόπους. Καί 

αι δυο αΰταί εκδόσεις είς τά χωρία Γ267 καί Ε831 παρέχουν την λέξιν υπό 

τον τόπον ατιες. Ή λέξις παραδίδεται είς τό χωρίον Α1021 ατιε μέν υπό 

τοΰ χειρογράφου τοΰ Έρωτοκρίτου καί τής πρώτης (1713) έν Βενετία εκδό- 

σεως, ατιες δέ υπό τής δευτέρας (1737). Είς τό χωρίον Γ267 μάς παρέχεται 

ή λέξις υπό τον τόπον ατιες καί είς τάς δυο πρώτας Βενετικός εκδόσεις. Ύπό 

τοΰ χειρογράφου ή λέξις δεν παραδίδεται εις τό χωρίον τοΰτο. Είς τό χωρίον 

Γ423 εύρίσκομεν την λέξιν ύπό τόν τόπον ατιε μόνον εν τφ χειρογράφψ. 

Άμφότεραι αί Βενετικαί εκδόσεις αντικατέστησαν αυτήν εις τό χωρίον τοΰτο 

διά τής λέξεως άζάπη. Είς τό τέταρτον σχετικόν χωρίον τοΰ Έρωτοκρίτου, 

Ε 831, τό μέν χειρόγραφον παρέχει &τιε, άμφότεραι δ’ αί Βενετικαί εκδόσεις 

άτιες. Είς τάς κατόπιν μετατυπώσεις τοΰ Έρωτοκρίτου ή λέξις τείνει όλονέν 

νά εξαφανισθή έκ τοΰ κειμένου, ώστε, κατά την ομολογίαν τοΰ Ξανθουδί- 

δου4, εν τή Βενετική έκδόσει τοΰ 1847 άπαντά άπαξ, μόνον είς τό χωρίον 

Α 1021. Είς τά άλλα χωρία άντικατεστάθη ύπό γνωστοτέρων, έστω καί μή 

άρμοζουσών, εν φ τόπω έτέθησαν, λέξεων. Χαρακτηριστικόν τοΰτο τοΰ δτι 

την λέξιν ενωρίς έπαυσαν νά νοοΰν οί αντιγράφεις τοΰ Έρωτοκριτείου κειμέ¬ 

νου. Έξ ί'σου χαρακτηριστικόν είναι καί τό γεγονός δτι εις τό χωρίον Γ423 

τής Α' έκδόσεως τοΰ Έρωτοκρίτου έγραψεν ό εκδότης άντ’ αυτής την λέξιν 

άζάπη 5. Ώς προς τό μοναδικόν χειρόγραφον τοΰ Φορτοννάτον, τό όποιον, άς 

σημειωθή, είναι γεγραμμένον δι’ Ιταλικών χαρακτήρων, τοΰτο είς τό χωρίον 

Γ 527 · 8 τής κωμφδίας παρέχει τόν τόπον ατιες. 

Αλλά τί κατ’ αλήθειαν είναι δυνατόν νά σημαίνη ή λέξις, είς ά χωρία 

εύρίσκεται; Μόνον άφοΰ τοΰτο διαπιστώσωμεν, έχομεν, νομίζω, δικαάομα 

1 Ή μετάφρασις αύτη έδημοσιεύθη έν Δ.Ι.Ε. Ε.Ε. τ. 7 (1916), σ. 430. 

5 Ύπό τόν τύπον τούτον έγραψε τήν λέξιν έν τή έκδόσει τοΰ Έρωτοκρίτου ο ΰαν- 

θουδίδης, καθώς καί έκ των ανωτέρω παρατεθέντων χωρίων έμφαίνεται. 

* "Ας σημειωθή δτι ή Β' έν Βενετία έκδοσις τού Έρωτοκρίτου (1737) είναι πιστή 

άνατύπωσις τής Α' έκδόσεως τοΰ 1713. Πβ. Ξάνθου δ ίδ ου, Έρωτόκριτον σελ. XXVI. 

4 Έρωτόκριτος σελ. 398. 

6 Περί τής άντικαταστάσεως ταύχης βλ. κατωτέρω σελ. 87 καί 88. 
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νά προχωρήσω μεν είς τήν ετυμολογίαν αυτής, άν δεν θέλισμεν νά εΐπωμεν 

απίθανα. 

Νομίζω οτι είς τό ζήτημα τής σημασίας τής λέξεως ό Ξανθουδίδης κατά 

τήν πρόίτην περί αυτής έρευναν, ήν έπεχείρησεν \ δτε τήν έχαρακτήρισε θωπευ¬ 

τικήν ή τιμητικήν προσφοίνησιν νεωτέρας προς πρεσβυτέραν γυναίκα, δηλοΰ- 

σαν σεβασμόν, δεν άπέτυχεν απολύτως τοΰ δρθοΰ. Προσφώνησιν ό'ντως απο¬ 

τελεί ή λέξις μετά τής άκολουθοόσης κλητικής, άλλ’ ούχί, ώς ό Ξανθουδίδης 

ένόμισε, δηλοΰσαν σεβασμόν. Ή λέξις εκφράζει απλώς συγκαταβατικότητα, 

καλωσόνην, προερχομένην έκ μέρους τής Άρετουσας, (είς τό στόμα τής 

οποίας καί είς τά τέσσαρα χωρία τοΰ Έρωτοκρίτου έθεσε τήν λέξιν ό ποιη¬ 

τής), καλωσόνην, λέγω, έκφραζομένην προς τήν Νέναν, προς πρόσωπον δηλ. 

πρεσβότερον μέν, άλλα τό όποιον ΐσταται εις κατωτέραν βαθμίδα κοινω¬ 

νικής ιεραρχίας έν σχέσει προς τήν προσφωνούσαν. Διά τοΰ «καημένη Νένα·» 

θά έξέφραζε τήν αυτήν έννοιαν κατ’ άλλον τρόπον σύγχρονος Έλλην, αλλά 

καί σύγχρονος ακόμη τοΰ ποιητοΰ τοΰ Έρωτοκρίτου 2. Καί εις τά τέσσαρα 

λοιπόν χωρία τοΰ Έρωτοκρίτου αρμόζει απολύτως ή ύπ’ έμοΰ διδομένη 

ερμηνεία τής λέξεως, άλλ’ ύπέρ τά άλλα κυρίως είς τό χωρίον Ε 831-2: 

Πρικαίνεις κι αναγκάζεις με, ατιε κ" εσύ Φροσόνη, 

καί δέ μέ σών’ ό λογισμός κ’ ή παίδα πού μέ κρίνει, 

Τό δ,τιε κ' έσν Φροσννη τοΰ χωρίου τούτου δεν είναι άλλο ή τό νεώτε- 

ρον: καημένη κ' εσύ. Καί τό δτι αί δυο πρώται εκδόσεις τοΰ Έρωτοκρίτου 

γράφουσαι έν Γ 423 άζάπη Νένα —- ταλαίπωρη Νένα, άντί τοΰ έν τώ χειρο- 

γράφφ άτιε Νένα τοΰ αύτοΰ χωρίου, συνηγορεί ύπέρ τής γνώμης μου οτι τό 

ατιε σημαίνει: ταλαίπωρη, καημένη, ή τι παρόμοιον. Είναι πολύ πιθανόν δτι 

αί Ένετικαί εκδόσεις μετέβαλον τό ατιε τοΰ χειρογράφου, τό όποιον θά είχον 

ύπ’ δ'ψιν των, είς τό συνώνυμον άζάπη 3, άφοΰ άλλως τε, άν ό στίχος έγρά- 

φετο διά τοΰ ατιε, θά έχώλαινε μετρικώς. 

Άλλ’ έξ ΐσου πιθανόν είναι δτι ό γραφεύς τοΰ χειρογράφου τοΰ Λονδί¬ 

νου (1710) ευρών είς τό πρότυπον, τό όποιον άντέγραφε, τήν προσφώνησιν 

άζάπη Νένα καί προσκρουσας είς τό άσυνήθιστον4 τής εκφοράς αρσενικού 

1 Έριυτόκριτος σελ. 398-400. 

2 Τό καημένος — ταλαίπωρος, άπαντα πλειστάκις είς τό Κρητικόν ποίημα Φαλλίδος, 

δημοσιευθέν καί τοΰτο ύπό Ξανθ ουδίδου (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 4 (1927),96-105). 

Όμοίοίς ούχί άπαξ συναντώμεν τήν λέξιν καί είς τά έργα τοΰ Κρητικού θεάτρου. 

* Τό άζάπης —ταλαίπωρος, καημένος, άπαντα πολλάκις είς τόν Έροοτόκριτον. Άλλα 

καί σήμερον έν Κάσσφ καί Καρπάθιο μέ τήν αυτήν σημασίαν λέγεται. Προς τό άζάπης 

τοΰτο δεν πρέπει νά ταυτισθη τό μεσαίων, άζάπης (έκ τοΰ άραβικοΰ αζαρ), τό σημαίνον 

άγαμον στρατκότην, τό όποιον καί σήμερον πολλαχοΰ λέγεται μέ τήν σημασίαν: άγαμος, 

ελεύθερος, άτίθασοος. 

* Περί τοΰ άσυνήθους τούτου βλ. κατωτέρω σελ. 91 καί 92. 
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έπιθέΐου μετά ονόματος θηλυκόν γένους αντικατέστησε τό άζάπη Νένα διά του 

άτιε Νένα, τό όποιον έγνώριζε και εξ άλλων τριών χωρίων του Έρωτοκρίτου. 

“Αλλά και αυτό τό χωρίον του Φορτουνότου Γ 527 -8 

Μποζίκη, σά χαιράμενο και καλοκαρδισμένο 

άτιες σέ βλέπω, ειντα καλό νά σέ ’χη έδά βρεμένο; 

καθόλου δεν μάς εμποδίζει νά έρμηνεΰσωμεν: Μποζίκη, σά χαιράμενο και 

καλοκαρδισμένο, καημένε, σέ βλέπω... Πβ. τό και νυν λεγόμενον: χαρούμενο, 

καημένε, σέ βλέπω και δεν ξέρω... Εις τό ανωτέρω χωρίον συνομιλούν 

προς άλλήλους φίλοι (ό Μπερναμποΰτσος και 6 Μποζίκης, τύποι υπηρετών 

εν τη κωμωδία) καί τό γεγονός ότι εις την προσφώνησιν τοΰ πρώτου προς 

τον δεύτερον γίνεται χρήσις τής λέξεως άτιες καθιστά άπίθανον την ανω¬ 

τέρω 1 άναπτυχθεΐσαν (πρώτην κατά σειράν) γνώμην τοΰ Ξανθουδίδου ότι ή 

λέξις είναι προσφώνησις δηλοΰσα σεβασμόν. 

Έκ των είρημενών, νομίζω, προκύπτει ότι ή λέξις αποτελεί προσφώνη- 

σιν δηλοΰσαν ούχί σεβασμόν, άλλα συγκατάβασιν άνωτέρου προς κατώτερον 

(οΰτω παρ’ Έρωτοκρίτψ) ή απλώς έκδήλωσιν οικειότητο: ίσου προς ίσον 

(όπως εις την περίπτωσιν τοΰ χωρίου τοΰ Φορτουνάτον), πρέπει δέ ν’ απο¬ 

δίδεται διά τής ήμετέρας προσφωνήσεως: καημένε, καημένη. 

Τώρα, άφοΰ διεπιστώθη ή πραγματική σημασία τής λέξεως, άς προχω- 

ρήσωμεν και εις τό έτυμον αυτής. 

Φρονώ ότι οΰδέν άλλο είναι ή λέξις ειμή ή ενική κλητική τοΰ αρσενικού 

επιθέτου άτυχος, δηλ. άτυχε. Πώς όμως από τοΰ τύπου άτυχε ήλθομεν εις 

τον άγνώριστον καταστάντα τύπον άτιε.; καί ακόμη· πώς ή προσφώνησις 

&τνχε, αρσενικού γένους οΰσα, έχρησιμοποιήθη καί όταν ακόμη επρόκειτο 

νά προσφωνηθή πρόσωπον θηλυκοΰ γένους, ώς ή Νένα ; Ταΰτα πρέπει νά 
διαλευκάνωμεν. 

Άς αρχίσω μεν από τοΰ πρώτου ζητήματος. Πώς από τοΰ άτυχε προήλθε 

τό άτιε; 

Προτοΰ προχωρήσω είς τό ζήτημα οφείλω νά εξετάσω πώς προεφέρετο 

ή λέξις άτιε έν Κρήτη, καθ’ ήν εποχήν έχρησιμοποιήθη είς τά κείμενα, είς 

τά όποια άπαντά. Καί τώρα, αν τυχόν τήθελεν άκουσθή άπό στόμα Κρητός2, 

άλλα καί τότε ή λέξις προεφέρετο άτχε. Περί τούτου πειθόμεθα έκ των εξής: 

Είς τά χειρόγραφα Κρητικών έργων τοΰ 16ου καί 170,υ αίώνος οΰχί άπαξ 

άπαντώμεν γραφάς, οίον (Ζήνων3 Πρόλ. 1) πχοιός -- ποιος, (Ζήνων Α 81) 

νά πχαίνης — νά πηγαίνης, (Ζήνων Α 83) πχιάσ' άλλο — πιάσε άλλο, (Κρητ. 

1 Σελ, 84. 

2 "Ας ληφθή ύπ’ δψιν πώς θά προέφερε σημερινός Κρής την λεξιν άτια — άλογα. 

Ή προφορά του θά ήτο άτχια. 

3 Σάθα, Κρητικόν Θέατρον, έν Βενετία 1879. 
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Πόλεμ.1 461, 6) Χαλεπχιον, άλλα καί (χειρόγρ. Έρωτοκρ. Α 2145) ό'πιος, 

(χειρόγραφ. Έρωτοκρ. Β 348) σηχνοπιενοδιαδένη = συχνοπηαινοδιαβαίνει, 

(Ζήν. Γ 160) νά πιάσης, (Ζήν. Γ 177) πιάστε με, (Στάθης2 Πρόλ. 31) 

πηαίνω = πηγαίνω, προσέτι δέ ( Κρητικ. Πόλεμ. 462, 23) πγοιο'ι — ποιοι, 

(έν συμβολαίοις τοΰ 17ου αίώνος3 τό δπγώ σιτάρι = το όποιον σιτάρι, δδια~ 

φαγητό πγιωτώ = δ\.ά φαγητό, πιοτό. Έκ των ανωτέρω ποικίλων γραφών 

τών χειρογράφων Κρητικών έργων διδασκόμεθα ότι τό ακολουθούν τον 

φθόγγον π ιώτα συνιζηθέν έτράπη εις χ ουράνικόν, άλλ’ οί γραφείς τών 

χειρογράφων, άδέξιοι ό'ντες περί την ακριβή φωνητικήν άπόδοσιν τών κατα- 

γραφομενών 4, άπέδίδον την προφοράν τοΰ συμπλέγματος π + οΰρανικφ χ 

άλλοτε μέν διά" τοΰ πχ (αυτή είναι ή συνηθεστέρα άπόδοσις), άλλοτε διά τοΰ 

πγ, άλλοτε δέ πάλιν άκόμη όλιγώτερον πιστώς διά τοΰ πι. ’Αλλ’ άνάλογόν τι 

συνέβαινε καί περί τήν παράστασιν τοΰ οΰρανικοΰ χ, είς τό όποιον έτράπη 

τό μετά τό τ ι, τό όποιον έπαθε συνίζησιν διά τό ακολουθούν φωνήεν. 

Καί ούτως είς Κρητικόν συμβόλαιον τοΰ 16365 άπαντώμεν: τό μετόχι 

σταβούτγια [ = τό μετόχι στά Βουτιά], Έδώ βεβαίως ό γραφεύς τοΰ συμβο¬ 

λαίου ή θέλησε ν’ άποδώση τήν προφοράν τοΰ τ + οΰρανικφ χ, άλλα δεν 

έπέτυχεν άπολύτως. Οί γραφείς τών Κρητικών συμβολαίων, ώς άνωτέρω 

εδείχθη, έξ ίσου άπετύγχανον καί περί τήν άπόδοσιν τής προφοράς τοΰ συμ¬ 

πλέγματος η + οΰρανικφ χ, γράφοντες έσφαλμένως πγ, ενώ άλλοι προσεκτι¬ 

κότεροι γραφείς τής αυτής έποχής άπέδίδον πολλάκις όρθώς τήν προφοράν 

διά τοΰ πχ, όπως ό γραφεύς τοΰ χειρογράφου τοΰ Ζήνωνος, τοΰ Κρητικόν 

Πολέμου κ. ά. Έκ τής γραφής λοιπόν ταύτης τοΰ Κρητικοΰ συμβολαίου τοΰ 

1636 πειθόμεθα ότι καί μετά τό τ τό συνιζηθέν ι έτράπη είς οΰρανικόν χ' 

γράφοντες άρα οί γραφείς τών χειρογράφων τοΰ ’Ερωτοκρίτου καί Φορτου- 

νάτου άτιε (ή άτιες) προέφερον άτχε (ή άτχες), όπως έγραψεν ό αυτός τοΰ 

Ερωτοκριτείου χειρογράφου γραφεύς έ'τιος, στρατιώτης, βοήθια, χωρίς νά προ- 

φέρη τι-ο ή θι-α, αλλά τ + ουράν, χ και # 4- ουράν, χ. 0 Ότι έν άπό τά 

περισσότερον άξιοσημείωτα φαινόμενα τής Κρητικής διαλέκτου, ή τροπή τοΰ 

! Έκδοσις Άγαθαγ. Ξηρουχάκη, Τεργέστη 1908. 

2 Σάθα, Κρητικόν Θέατρον, έν Βενετία 1879. 

3 Χριστιανική Κρήτη 1 (1912), σελ. 74 καί 172. 

4 "Οτι τά χειρόγραφα τών Κρητικών έργων δεν παρέχουν πάντοτε διά τής γραψής 

πιστώς τήν προφοράν καθίσταται και έξ άλλων φανερόν, άλλά καί έκ τών δυο τούτοίν 

χωρίων τοΰ Ζήνωνος Πρόλ. (πεζ.) εβιαίνει [ = έβγαίνει] καί Πρόλ. 168 ή γιώρα [= ή 

ώρα]. Έν τή δευτέρςι περιπτιόσει έχομεν πιστήν τής προφοράς άπόδοσιν. 

" Βλ. Χριστιανικήν Κρήτην 1 (1912), 193. 

6 Ο,τι συνέβαινε καί συμβαίνει έν Κρήτη μέ τό π μετά τήν συνίζησιν τοΰ άκολου- 

θοΰντος αυτό ι καί δ,τι συνέβαινε (παλαιότερον μόνον) μέ τό τ, συνέβαινε καί συμβαίνει 

καί ώς προς τό ϋ· καί τό φ. 
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συμπλέγματος τ + ουράν, χ εις & + ουράν, χ, δεν άπαντά κατά τον 1βον καί 

17ον αιώνα είναι εκ των κειμένων τής εποχής ταΰτης απολύτως βέβαιον1. 

Άφοΰ, ως πιστεύω, άπεδείχθη δτι εις την γραφήν ατιε ύπόκειται προ¬ 

φορά ατχε, έρμηνευτέον πώς τό άτχε τοΰτο προήλθεν εκ του άτυχε. 

Ή μεταβολή αυτή έπήλθε κατόπιν απλής αποβολής του / τής παραλη- 

γοΰσης. Είναι γνωστόν 2 δτι καί εις τά νότια ιδιώματα τής Ελληνικής (καί εν 

Κρήτη επομένως) είναι δυνατόν ν’ άποβληθή δ ασθενέστατος φθόγγος ή 

εφ’ δσον οΰτος μέν είναι άτονος, τά δέ μετά τήν αποβολήν ταΰτην προκΰ- 

πτοντα συμφωνικά συμπλέγματα είναι ευπρόφερτα. π.χ. περιβόλι - περβόλι, 

περιμαζώνω - π,ερμαζώνω - πρεμαζώνω, φυλακή -φ?>ακή, ονχαίνομαι - σχαίνο- 

μαι - οκαίνομαι, ιχιτάς - ίχτάς κ. ά.3. 

Οΰδείς βεβαίως θ’ άρνηθή οτι τό μετά τήν αποβολήν του ί τής παρα- 

ληγοΰσης έν τή λέξει ατνχε προκΰπτον σύμπλεγμα τχ είναι εύπρόφερτον, 

έφ’δσον, ώς ανωτέρω έδείχθη, τό σύμπλεγμα τοΰτο ήτο σΰνηθες εν τή παλαιο- 

τέρα Κρητική διαλέκτω. Πρέπει βεβαίως νά τονισθή δτι ή αποβολή αυτή 

τοΰ άτονου ΐ εις τά νότια ιδιώματα τίποτε τό κοινόν δεν έχει προς τό φαινό- 

μενον τής αποβολής τοΰ άτονου ί εις τά βόρεια ιδιώματα τής νέας Ελληνικής. 

Αλλά καί εάν δεν ήτο δυνατόν τό φαινόμενον τής άποβολής τοΰ ΐ τής 

παραληγοΰσης νά ερμηνευθή, ώς ανωτέρω ήρμηνεΰθη, πάλιν τό πράγμα 

κατ’ άλλον τρόπον ευκόλως εξηγείται. Άπεδείχθη άνωτέρω δτι ή λέξις ατιε 

άποτελεΐ προσφώνησιν. Είναι δέ παραδεδεγμένου δτι λέξεις καί φράσεις, αί 

δποίαι άποτελοΰν προσφωνήσεις, προσταγάς, άπειλάς, ικεσίας, δρκους, άράς, 

εΰχάς κλπ., μεταβάλλονται, καθ3 5 ά ό σεβαστός καθηγητής κ. Γ. Χατζιδάκις 

εδίδαξεή «βιαιότερου, διότι κατά τήν έ'κφρασιν αυτών κατεχόμεθα συνήθως 

υπό ψυχικοΰ τίνος πάθους· τοΰτου δ’ ένεκα σπεΰδοντες εις δήλωσιν τοΰ 

συναισθήματος ημών δεν κατασκευάζομεν πάντοτε τον λόγον πλήρη καί 

άρτιον, άλλ’ άρκοΰμεθα πολλάκις είς απλήν ΰποτΰπωσιν αΰτοΰ διά τών 

σημαντικωτέρων λέξεων καί φθόγγων... Έκ τοΰτου καί φθόγγων καί συλ- 

λαβών άσυνήθεις παραλήψεις καί αλλοιώσεις καί λέξεων δλων, άναγκαίων 

άλλως συστατικών τής προτάσεως, παραλήψεις παρατηροΰνται». Είς τάς 

άλλο ιώσεις αΰτάς, καθώς ό αυτός κ. Γ. Χατζιδάκις παρετήρησε δ, διατηρείται 

συνήθως άπαθής ο πρώτος φθόγγος 6, κατά δεύτερον δέ λόγον καί ό τελευ- 

1 Πβ. Χατζιδάκιν, έν 'Κπιστημ. Έπετηρ. 10 (1913-14), 59. 

2 Πβ. Γ. Χατζιδάκι, Είηίείΐιιη^, σελ. 347-8, και ΜΝΕ 1, 257. 

3 Πβ. Ξανθουδίδην έν Λεξ. Άρχ. 5, 111. 

4 Λεξικογρ. Άρχ. 5 (1918), 8. Πβ. καί Γλωσσολογ. Μελετάς I, 210. Άκαδ. 

Άναγν. 2, ιζ’. 

5 Χατζιδάκις, Λεξ. Άρχ. 5, 8. 

Β Ενίοτε καί ό πρώτος φθόγγος ή ή πριότη συλλαβή λέξεως πάσχει, π. χ. έν Άμοργφ 

ρά Θοδώρα [ = κυρά Θ. ] (Τάππιΐ), Ιιιάθ£. Ροτδοΐι. 2, 101), είς τήν Μόρφουν καί τήν 
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ταΐος, υφίστανται δέ άλλοιώσεις οί έν τώ μέσφ. Αυτό τοΰτο συμβαίνει καί έν 

τή ήμετέρςι λέξει άτυχε-ατχε. Ενταύθα πρέπει νά παραβάλωμεν τήν άρχαίαν 

προσφώνησιν πότνα άντί πότνια 1. Έκ τής νέας Ελληνικής παραβλητέοι έν 

πρώτοις οί τύποι διάολος, κυρά, κυρ, μή προελθόντες φωνητικώς έκ τών 

άλωβήτων διάβολος, κυρία, κύριος. Όμοίως έκ τοΰ Κρητικοΰ ιδιώματος παρά¬ 

βαλε τήν ονομαστικήν άφές = αφέντης, τήν γενικήν καί αιτιατικήν άφέ 2, 

μή προελθοΰσας φωνητικώς έκ τών άλωβήτων τΰπονν αφέντης, αφέντη ή 

άφεντός, αφέντη 3, άλλ’ έκ τής κλητικής άφέ = άφέντη, οΰχΐ κατά φωνητικούς, 

άλλά κατά ψυχολογικούς, ώς άνωτέρω ύπεστηρίχθη, λόγους. 

Τώρα μένει νά έρμηνεΰσωμεν τήν ΰπαρξιν είς τά τέσσαρα χωρία τοΰ 

Έρωτοκρίτου τοΰ άρσενικοΰ τΰπου άντί τοΰ θηλυκοΰ, εφ’ δσον προσφωνεί- 

ται υπό τής Άρετοΰσας ή Νένα. 

Άλλά καί ή ΰπαρξις τοΰ τΰπου τοΰτου ούδόλίος πρέπει νά μάς ξενίζη. 

Τό επίθετου ατνχε, τοΰ οποίου συχνότατα έγίνετο χρήσις εις προσφωνή¬ 

σεις (βλ. κατωτέρω), μετέπεσεν είς άπλοΰν επιφώνημα, «Κατά τάς προσφω¬ 

νήσεις, διδάσκει ό κ. Χατζιδάκις 4, έχει τις προ αΰτοΰ τον προσφωνοΰμενον 

ή τους προσφωνουμένους καί δή οΰδεμία άνάγκη νά δηλώση διαρρήδην 

τον άριθμόν ή τό γένος κλπ. Προς τοΰτοις συνήθως επείγεται, έντεΰθεν 

άρκεΐται έν τή απλή, τή γυμνή ώς είπεΐν υποδηλώσει τοΰ ποθουμένου. 

Έπειτα αί προσφωνήσεις αΰται πλειστάκις συνοδεΰονται ευθύς κατόπιν 

ύπ’ άλλης επομένης κλητικής, μεθ’ ής άπαρτίζουσι τρόπον τινά σΰνθετόν 

τι, οΰτω δέ τό προτασσόμενου τής κλητικής ταΰτης . . . γίνεται άτονου καί 

έντεΰθεν ύπόκειται εις δεινάς παραμορφώσεις». Ούτως ερμηνεύονται πλεί- 

σται κλητικά! άρσενικών επιθέτων, μεταπεσοΰσαι εις απλά επιφωνήματα 
π. χ. καλέ, μωρέ δ, γιε μου 6, κλπ. 

Καί ή προσφώνησις άζάπ,η Νένα (Έρωτόκρ. Γ 423), τήν οποίαν έν 

άντιθέσει προς τό χειρόγραφον τοΰ Λονδίνου διετήρησαν και αί δΰο πρώται 

έκδόσεις τοΰ Έροηοκρίτου, αί όποΐαι διά τό άκριβές κείμενον τοΰ ποιήματος 

Μεσαριάν της Κύπρου ρά ’ Αονοτα, ρά Λενού [ πάλιν, = κυρά] (Με νάρδου, Περί τών 

ονομάτων τών Κυπρίων, Άθηνάς 16 (1904), 277), έν Μεγαλοπόλει λέ μάννα [=καλέ μ.] 

(Χατζιδ. Γλωσσολ. Μελέτ. 1, 210 κέ.). Πβ. καί τό σύνηθες ρέ= μο3ρέ. 

1 Χατζιδάκι, Άκαδ. Άναγν. 1, 384 καί 2, 81 (σημ. 4). 

2 Στάθη ς (Σάθα, Κρητικ. Θέατρ.) Α 226, Β 239, 262, Γ 483. 

3 Καί οί μάλλον αλώβητοι ουτοι τύποι απαντούν είς τήν Κρητικήν παραγωγήν. 

4 Γλωσσολ, Μελέτ. 1, 210. 

6 Περί τής άπλοϋ επιφωνήματος καταστάσης λέξεως μωρέ βλ. Χατζιδάκιν, Βγζίΐπΐ. 

ΖεΐίδοΙίΓ. 4 (1895), 412 κέ. καί τοΰ αύτοΰ Γλωσσολ. Μελέτ. 1, 204 κέ., περί δέ τών 

έπιφωνηματικώτερον λεχθεισών αρχαίων λέξεων ήλε (άντί ήλ.εέ), όλε (άντί όλ.εέ), μέλε 

(άντί μέλεε) καί τής προσφωνήσεως ώ τάν (άντί ώ τάλαν) βλ. Χατζιδάκι, Άκαδ. 

Αναγν. 1, 384· 2, 82 (σημ. 1) καί Ρ. ΚτεΙδοΙιιηεΓ έν Οΐοίίπ 1 (1909), 58- 

6 Τοΰτο έν Κέφ καί έν Μάνη έπί προσφωνήσεως κορασίδων. 
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εΐναι πολυτιμότεροι τοϋ χειρογράφου \ ή προσφώνησις λέγω αυτή: άζάπη 

Νένα δεικνύει τάσιν νά χρησιμοποιηθώ έπιφωνηματικώς τό και εξ άλλων 

χωρίων του Έρωτοκρίτου και ετέρων Κρητικών έργων γνωστόν έπίθετον 
άζάπης, τό σημαίνον: ταλαίπωρος, καημένος 

5Εκ των ανωτέρω λεχθέντων προκύπτουν, νομίζω, τά έξης κατά σειράν 
συμπεράσματα. 

1} Τό ατιε σημαίνει καημένη η καημένε. 

2) Είναι ή κλητική άτυχε (του έπιθ. άτυχος). 

3) Ή κλητική αΰτη έχρησιμοποιήθη άκλίτως. 

Ή χρήσις αΰτη τής κλητικής άτυχε διαπιστοΰται καί εις παλαιότερα 

κείμενα δημοτικά. Εις τό γνωστόν στιχούργημα Ώουλλολόγος 3 εν στίχω 333 

αποτεινόμενη ή κίσσα προς τήν πασιδόνα λέγει: 

πάντως οΰ λέγω ψέματα, οί πάντες θεωρούν το, 

τό πώς καθίζεις, άτυχε, κάτω εις περιγιάλιν. 

Όμοίως εν στίχω 475 του αΰτοΰ ποιήματος τό όρτΰκιν λέγει προς τήν 
κουκουβάγιαν: 

καί τζουρουχεΰουν τον παππάν, άτυχε, φευ τό κρίμα. 

Συχνότατα επίσης άπαντα ή προσφόίνησις άτυχε εις έτερον μεσαιωνικόν 

ποίημα, τήν Διήγησιν παιδιόφραοτον των τετραπόδω,ν ζώων\ δπου πάντοτε 

άναφέρεται οΰχί άκλίτως, ώς έν στίχοις 162, 588, 666, 961. 

Δέον να σημειωθή δτι καί πολλών άλλων επιθέτων κλητικαί άπαντώσιν 

εις τον Πουλλολόγον άκλιτοι, άλλ’ ή τοιαΰτη χρήσις τών επιθέτων τούτων 

δεν επέδιοκε, φαίνεται, καί διά τούτο εις μεταγενέστερα του Πουλλολόγον 

στιχουργήματα δεν άπαντώμεν τάς άπολελιθωμένας τών επιθέτων τούτων 
κλητικάς 5. 

Άς εξετάσω μεν νυν τό ζήτημα τής σημασίας του επιθέτου άτυχος. 

Είναι γνωστόν δτι ή λέξις άτυχος εις πολλά δημοτικά κείμενα άπαντα 

μέ τήν σημασίαν ελεεινός, ουτιδανός, δειλός6. Άλλ’ ήτο, νομίζω, εΰκολον 

1 Τό χειρόγραφον τοΰ Έρωτοκρίτου δΰναται νά χαρακτηρισθή ώς Επτανησιακή 

(πιθανώς μάλιστα Κεφαλληνιακή) τοϋ έπους διασκευή. Πβ. Ξανθουδίδην, έν Εισα¬ 

γωγή εκδόσ. Έρωτοκρίτου, σελ. II, XV καί XVIII. 

5 Πβ. άνωτ. σελ. 87, σημ. 3. 

8 \ν 3. £ π ε γ, Ο&ΓΓπΐπα Οταβοα πιεά. 3βνΐ, 178-198. 

4 Ψ^^Π6Γ, Ένθ’ άν. σελ. 141 -178. 

6Στίχοι τοΰ Πουλλολόγον, εις τούς οποίους τοιαϋται κλητικαί επιθέτων αρσενικού 
γένους άπαντώσιν αντί κλητικών θηλυκοϋ γένους, είναι οί εξής: 105, 216, 221, 321, 415, 

416, 4 40, 452. (Εις τον στίχον 458 τοΰ αύτοΰ ποιήματος άπαντφ τό καλ.ε μέ πλήρη έπι- 

φωνηματικήν άπό ση μασιό λογικής άπόψεως διαμόρφωσιν). 

Πβ. βανθουδίδην, εν Γλωσσαρ. Έρωτοκρίτου σελ. 514 καί Φορτουνάτου σελ. 

226, 3 ο ιπ 3 ν € γ ε. καί Σίμωνα Π ό ρ τ ι ο ν, Λεξικόν Λατινικόν, Ρωμαϊκόν καί Ελλη¬ 

νικόν, Παρίσιοι 1635 (Λεξικόπουλο Ρωμαϊκό κλπ. σ. 35) έν λέξει άτυχος. 
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άπό τής σημασίας τοΰ έστερημένον τύχης νά σημάνη τον άθλιον, τον κακο¬ 

μοίρη1 (μέ τήν υβριστικήν των σημασίαν) καί άκόμη περαιτέρω τον ουτι¬ 

δανόν, τον τιτιοτένιον. Ή λέξις, βοηθοΰντων εκάστοτε καί τών συμφρα- 

ζομένων, έχρησιμοποιήθη καί επί τής έννοιας του δεάός, περιορισθείσης 

κάπως τής προτέρας της σημασίας, τής σημασίας δηλ. τοΰ ουτιδανού. Άνά- 

λογον σημασιολογικήν έξέλιξιν ύπέστη έν τή γλώσση μας καί ή έκ τοΰ Τουρ- 

κικοΰ ^οητζοκζ γνωστή λέξις γουρσούζης ή γρουσούζης, ή οποία, ενώ 

κατ’ άρχάς έσήμαινε τον μή φέροντα ή μή έχοντα καλήν τύχην, έσήμανε 

πολλαχοΰ (έν Κρήτη 1 2 κ. ά?«λ.) καί τον άκάθαρτον, τον ελεεινόν. 

Ή έξειλιγμένη αΰτη σημασία τής λέξεως άτυχος δεν δΰναται νά θεωρηθή 

έμπόδιον διά τήν εις τό άτυχε άναγωγήν τοΰ ατιε, διότι ή λέξις άτυχος, 

άν καί προσέλαβε καί τάς νέας ταΰτας σημασίας, ουδέποτε έχασε καί τήν 
παλαιοτέραν της. 

Μένει τώρα νά έξετάσω τήν δευτέραν περί τής λέξεως γνώμην τοΰ Ξαν- 

θουδίδου, ή οποία, ώς άνωτέρω (σελ. 85) έλέχθη, διετυπώθη κατά πρώτον είς 

τάς Προσθήκας τον Γλ.ωασαρίον τον Έρωτοκρίτου καί εις τό Γλωσσάριου 

τον Φορτουνάτου, κατόπιν δέ καί έν τή μικρρ τοΰ Έρωτοκρίτου έκδόσει. 

"Οτι ή λέξις δεν δΰναται νά εΐναι βεβαιωτικόν μόριον, ώς δ Ξανθουδίδης 

έκεΐ ύπεστήριξεν, ίκανώς, νομίζω, έδείχθη, δτε έξητάσθη ή σημασία αυτής, 

οπότε κατελήξαμεν είς τό συμπέρασμα δτι μόνον τήν σημασίαν τοΰ καημένη 

ή καημένε είναι δυνατόν νά έχη. Άλλ’ οΰτε προς τό Ιταλικόν αηζίοϊιβ πρέπει 

νά σχετισθή τό άτιε, δπως θέλει ό Ξανθουδίδης 3 4. Έκ τοϋ Ιταλικού τοΰτου 

τύπου άδΰνατον θά ήτο νά προέλθη φωνητικούς τό άτιε. Αλλά καί δτι τολ¬ 

μηρόν θά ήτο νά συνδέσωμεν τήν λέξιν άτιε προς τό κατά τον 17ον αιώνα 

άπαντών βεβαιωτικόν άντις4, ώς δ Ξανθουδίδης ύπεστήριξεν, οΰδείς, νομίζω, 

θά άμφισβητήση, διότι τήν σΰνδεσιν ταΰτην κωλύουν λόγοι φωνητικοί. "Ωστε 

ό'χι μόνον σημασιολογικοί, άλλά καί φωνητικοί λόγοι κωλύουν ημάς νά συν- 

1 Καί ή λέξις αΰτη σημαίνουσα κατ’άρχάς τον έχοντα κακή μοίρα έσήμανε κατόπιν 

τόν άθλιον, τον έξουθενωμένον. 

" Έν Κρήτη λέγεται καί όγρονσούζης. Περί τής έν Κρήτη σημασίας τής λέξεως βλ. 

Χατζιδάκι, Γεν. Γλωσσικήν 118. 

" Έκδ. Φορτουνάτου, σελ. 226. 

4 Τό άντις τοΰτο άπαντφ παρά Εε^Γαπά, Βίόΐ. ΗεΙΙ. XVII εϊέοίε τ. 2, σ. 7,8, 11 (δίς) 

καί Δ. I. Ε. Ε. Ε. τ. 7 (1916), 430 είς κείμενα τοϋ 17ου αίώνος. Τό άντις τούτο έσφαλμένως 

ο Ξανθουδίδης άνήγαγεν εις τό Βενετικόν αηζϊ, άποδίδων τήν μεταξύ τών δύο τούτων 

τύπων διαφοράν είς έξελληνιστικήν τάσιν. Τό άντις δεν είναι παρά ό άντί τοϋ αηζϊ παλαιό- 

τερος Ιταλικός τύπος «μ*1 (βλ. Ρ. ΡείΓόεεΙιί, Νονο Οϊζΐοηαπο ϋηίνεΓδ&Ιε άεΐΐβ Ι,ϊη§α3. 

ΙΙ&1Ϊ&Π&, Μϊΐεηο 1915, έν λ. αηίβ). Τό Βενετικόν καί νεώτερον Ιταλικόν αηζϊ άπαντώ¬ 

μεν εν τώ ίδιώματι τών Άργυράδων έν Κερκύρφ άπαράλλακτον άντσι, μέ βεβαιωτικήν, 

επιτατικήν σημασίαν (Γ. Σα λ β ά νου, Μελέτη περί τοΰ ίδιόίματος τών έν Κέρκυρα Άργυ¬ 

ράδων. Έν Άθήναις 1918, σελ. 20). 
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δέσω μεν τό περί ου ό λόγος άτιε είτε προς το Βενετικόν ίΐΏζίοΙιβ, είτε προς 

το του 17ου αιώνος άντις, το έκ του παλαιτέρου Ιταλικού αηϋ προελθον. 

Εϊς τινα των ανωτέρω παρατεθέντων χωρίων του 5Ερωτοκρίτον, όπως 

καί εις τό του Φορτοννάτον, ή λέξις ατιε άπαντα υπό τον τύπον άτιες. Τό 

πράγμα ευκόλως εξηγείται. Ή λέξις καταστάσα άκλιτος προσέλαβε τελικόν ς, 

καθώς και πλεισται άλλαι λέξεις του Κρητικού ιδιώματος: μα τό ναι- μά τό 

ναίς, γάμαι - χάμαις, πάραντα - πάραντας, όψέ - όψές, αργά - άργάς κ. τ. δ. 

Άπεδείχθη, νομίζω, εκ των ανωτέρω οτι τό ατιε ή άτιες ούδέν άλλο 

είναι η ή κλητική άτνχε του επιθέτου άτυχος, ή οποία, δι' οΰς ανέπτυξα 

λόγους, κατήντησεν άτιε μέ την σημασίαν, την οποίαν και πρότερον είχε 

( = άτυχε, καημένε) 1. 

Φεβρουάριος 1933. 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 

1 Κΐχεν άνακοινωθη ή ανωτέρω μελέτη είς την Επιστημονικήν Εταιρείαν, ότε έκ 

γενομένης είς τό Άρχεΐον τοϋ Ιστορικοί Λεξικοί έρευνης προέκυψεν ότι ή λέξις ατιε 

υπό τον τύπον άτιε είναι καί σήμερον γνωστή έν Κορινθίφ καί Καλαβρύτοις, χρησιμο- 

ποιουμένη ώς προσφώνησις κατά τήν προσαγόρευσιν πρεσβυτέρου υπό νεωτέρου, αλλά 

καί νεωτέρου υπό πρεσβυτέρου· Άπόδειξις και τοίτο τοί οτι δεν πρόκειται περί επιφω¬ 

νήματος δηλοίντος σεβασμόν, ώς ό Ξανθουδίδης ύπεστήριξεν. Ούτως έν Κορινθία λέγε¬ 

ται άτ<έ μάννα, άτιε οώπα το ’ άτήσου, μαλώνουν άτιε ( = καλέ), έν Καλαβρυτοις δέ νά σου 

φτειάοω καφέ άτιε; μίλησες άτιε; άτιε ρούφα τσάι μέριονε (ή μήτηρ προς τό μέλλον νά 

θηλάση τέκνον της). 

Είς τον καταβιβασμόν τοί τόνου άτιε - άτιε ασφαλώς έπέδρασε τό είς τήν λήγου¬ 

σαν τονιξόμενον συνώνυμον καλέ. 

ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟ ΤΙ ΣΣ Η Σ 

Ή παρά τήν Έλασσώνα ιερά και σεβασμία Μονή Παναγίας τής Όλυμ- 

πιωτίσσης, χάρις εις τάς άοκνους προσπάθειας του ρέκτου Ηγουμένου αυτής 

πανοσ. Θεοφάνους, είσήλθεν είς οδόν τάξεως, εύπρεπείας και προόδου εΐπερ 
τις καί άλλη Μονή. 

Έν τή τελείως εύπρεπισθείση Βιβλιοθήκη αυτής φυλάσσεται μεταξύ 

άλλων, καί χειρόγραφος κώδιξ τού Ι'Γ' αιώνος, λίαν ενδιαφέρουν: 

Άριθ. 3, 20 72 X 14, ι/„ χαρτ., Ιζ" αιών. φ. 514. 

’Άρχ.: «Χρονογραφικών περιέχων». τέλ. φ. 514α: «τήν όποίοίν έλαβεν 

άποθανόντος τού ρεγάτζου». Γραφή καθαρά καί έπιμεμελημένη, σφάλματα 

δμως ορθογραφικά πλεΐστα. 

Ό περί ού ο λόγος κώδιξ περιέχει χρονογραφίαν λαϊκήν περιλαμβάνου- 

σαν τήν ιστορίαν τής 'Ρώμης, τού Βυζαντίου καί τών Όσμανιδών μοναρχών 

μέχρι τού έτους 1571. 

Τό ενδιαφέρον, όπερ παρουσιάζει ό κώδιξ άριθ. 3 έγκειται έν τώ ότι 

ούτος τυγχάνει τού ίδιου τύπου τού σπουδαίου παρισινού κωδικός Ογ. δΐιρρί. 

467, περί τού οποίου ό Κρουμβάχερ έν τή ΐστορίμ τής Βυζ. Λογοτεχνίας 

(Μετάφρασις Σωτηριάδου, Α'. τόμος, σελ. 811) άποφαίνεται ώς εξής: 

«Περιεργότατον παράδειγμα τών δημωδών παραφράσεων είναι ο παρι¬ 

σινός κώδιξ δΐιρρί. Ογ. 467 τού ιζ' αιώνος. Περιέχει ιστορίαν Ρωμαϊκήν, 

Βυζαντινήν καί Τουρκικήν άπό Αϊνείου μέχρι Μουράτ τού Δ' (1623- 1640) 

εις δημώδες ευληπτον λεκτικόν] έφ5 οΰ όλίγιστα έπέδρασεν ή λογία γλώσσα. 

Επιγραφήν φέρει: Βιβλίον χρονογραφικόν κυρού Γεωργίου τού Συγγέλου 

(ούτως) καί Τωσήπου καί Ειρηναίου τών παλαιών χρονογράφων». 

Ό κώδιξ τής Μονής Όλυμπιωτίσσης δεν άναφέρει τά ονόματα τών 

ιστορικών, ουδέ τήν επιγραφήν έν ή ταύτα άπαντώσι καί έξ ής έτήρησε 

μόνον τήν δηλιοτικήν λέξιν τής ιδιότητος τού συγγράμματος: «Χρονογραφι¬ 

κόν» υπό τήν μορφήν χρονογραφικών. Έν τή συνεχεία ό'μως τό κείμενον 

τού κωδικός τής Μονής Όλυμπιωτίσσης καί τού Παρισινού είναι τό αυτό, 

ώς τούτο κατάδηλον γίνεται εκ τών κατωτέρω παρατιθεμένων χωρίων ειλημ¬ 

μένων έκ τής αρχής ενός εκάστου αυτών: 

Κώδιξ παρισινός Ογ. ευρρί. 467. 
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*-... ΙΙεριέχων περί τού πότε εκτίσθη ή Ρώμη και περ'ι των βασιλέων 

αυτής καί περί της Κωνσταντινουπόλεως πότε βασιλίς (εγένετο προσθέτει ό 

Κρουμβάχερ) καί περί τής άλοόσεως αυτής υπό των Αγαρηνών. Βασώεύς 

πρώτος τής Ρώμης. 5Από τον καιρόν οπού ήφανίσθη ή Τρωάδα από τούς 
“Ελληνας.. » 

Κώδιξ Μονής Όλυμπιωτίσσης άριθ. 3. « 

«Περιέχων περί του πότε έκτίστη ή Ρώμη καί περί των βασιλέων αυτής 

καί περί τής Κωνταντινουπόλεως πότε εκτίσθη καί πόσοι βασιλείς έβασίλευ- 

σαν έν αυτή καί περί του πώς ήχμαλωτίσθη υπό των Αγαρηνών καί περί 

τού πόσοι βασιλείς έβασίλευσαν από τον καιρόν όπου επήραν την βασιλείαν. 

Άπό τον καιρόν δπου ήφανίσθη ή Τρωάδα». 

'Ως εΐπομεν ανωτέρω, τό χρονικόν τής Μονής Όλυμπιωτίσσης λήγει εις 

τό έτος 1571 μέ την περιγραφήν τής εκστρατείας τού Σουλτάν Σελήμ εις 

την νήσον Κύπρον ή ένφ 6 παρισινός κώδιξ φθτχνει μέχρι τού έτους 1640, 

συμφώνως μέ την συνήθειαν των συγγραφέων τοιοΰτων λαϊκών παραφρά¬ 

σεων, οϊτινες, χρησιμοποιούντες τα προηγούμενα χρονικά, προσέθετον καί 
τα μέχρι των ή μερών αυτών γεγονότα. 

“Εγραφον έν Έρμουπόλει τής νήσου Σύρου τή 25 Ιουλίου 1933. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η 

1 Σημειωτέον δτι έν ταΐς μοναϊς τοΰ Αγίου όρους ύπάρχουσι πολλαί παρόμοιοι 

δημώδεις χρονογραφίαι. 

ΓΕΥΜΑΤΑ, ΔΕΙΠΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 

ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

Εν τω παροντι κεφαλαιφ, επι τή βασει τών υπό τών Βυζαντινών 

συγγραφέων καί εγγράφων παρεχόμενων πληροφοριών, τών εν χειρόγραφόις 

ή τοιχογραφίαις σχετικών εικόνων καί τή βοήθεια τού Νοελληνικοΰ βίου, 

θα πραγματευθώ περί τών εξής ζητημάτων ποσάκις τής ημέρας έτρωγον οί 

Βυζαντινοί, ποιον τό όνομα, τό σχήμα, τό μέγεθος καί ή ύλη τών Βυζαντινών 

τραπεζών, ποια τά επικαλύμματα τών τραπεζών τούτων καί πώς ταύτα 

ελεγοντο, ποιον τό όνομα, τό σχήμα καί ή ύλη καί ποια ή χρήσις τών 

διαφόρων επιτραπέζιων σκευών, αν έτρωγον οί Βυζαντινοί καθήμενοι επί 

εδρών ή άνακεκλιμένοι, οποία τις ήτο ή εν τή τραπέζη τάξις, 8ν συνέτρωγον 

τότε άνδρες καί γυναίκες, άν καί πότε προσηύχοντο οί τρώγοντες, αν καί 

ποτέ οί αυτοί ενιπτοντο, πώς έτρωγον καί πώς καθ’ όλου συμπεριε,φέροντα 

οί συνδαιτυμόνες κατά τό φαγητόν καί τίνες υπηρετούν τούς τρώγοντας. 

Έπιθυμών δέ νά συμπληρώσω την μελέτην μου, λαμβάνω ΰπ’ όψιν, εν 

τή εξετάσει των άνωτέρω -θεμάτων, οΰ μόνον τά κατά τά λαϊκά συμπόσια 

τών Βυζαντινών, άλλ’ εν μέρει καί τά κατά την κοινήν εστίασιν τών μοναχών 

έν τοΐς κοινοβιοις μοναστηρίοις, ομιλώ δέ προς τούτοις συντόμως καί περί 

των επισήμων εν τοϊς άνακτόροις γευμάτων, έξετάζων πότε καί πού ταύτα 

εγινοντο, τίνες και υπο τίνος προσεκαλούντο, ποία ή εν τή τραπέζη τάξις, 

τίνες διασκεδάσεις κατ αυτα έγίνοντο, τίνα δώρα προσεφέροντο εις τούς 

συνδαιτυμόνας, τίνες οί ειδικοί ύπουργούντες υπάλληλοι κλπ. Ταύτα ώς 

προσαγωγήν εις τό δεύτερον μέρος, τό όποιον, ΐνα μή ύπερβω κατά πολύ 

τον υπό τής Έπετηρίδος παρεχόμενόν μοι χώρον, θά δημοσιεύσω, Ιάν Θεός 
θέλη, εις τον προσεχή τόμον. 

Ν» 

•θά ομιλήσω περί διαφόρων ζωμών, περί φαγητών παρασκευαζομένων μέ 

κρέατα τετραπόδων, πτηνών, ιχθύων, περί τυρού καί ορεκτικών προσφαγίων, 

περί οίνου καί διαφόρων άλλων ποτών καί τέλος περί επιδορπίων, καρπών, 
γλυκυσμάτων κλπ. 

Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1432. 1) έξετάζων ποσάκις έτρωγον οί 

Ομηρικοί Ελληνες, παρατηρεί- «Ίστέον δέ ότι τρισί τροφαΐς έχρώντο οί 

παλαιοί, ών τό πρώτον εκαλείτο ά'ρ ιστόν... είτα τό δεΐπνον... δ καί 

αρ ιστόν φασί τινες, τρίτον δέ δόρπον... δπερ ημείς, παρά τό δεϊν τότε 

ύπνου, δεΐπνον καλού μεν». Συμπληρών δέ κατωτέρω (1432. 6) τήν 

πληροφορίαν ταύτην, έπάγεται- «δήλον δέ καί ότι δεΐπνον μέν οί πλείους τό 
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος Ι', 7 
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πρωινόν φασιν εμβρωμα. μεθ3 δ πόνου δει, άριστον δέ τό κοινώς λεγόμενον 

γεΰ μ α ». 

Διά νά λέγη ό συγγραφεΰς δτι τρισί τροφαΐς έχρώντο οι παλαιοί 

και όχι καί οι παλαιοί, έπεται ότι οί σύγχρονοί του υπέρ τάς τρεις φοράς 

καθ’ εκάστην ετρωγον ζ ότι δ5 εις την τετάρτην ταύτην φοράν ανήκε «τό 

δειλινόν βρώμα» ή τό «δειλινόν» κεϊται εκτός πάσης αμφιβολίας, τό δειλινόν, 

τό όποιον, και εν τοΐς Όμηρικοις έπεσι μνημονεύεται2. 

Δοθέντος ότι τετράκις τής ημέρας ετρωγον οι Βυζαντινοί, έξετάσωμεν 

πώς έκαστον τών φαγητών εκαλείτο. Τό πρωινόν λοιπόν εμβρωμα εκαλείτο 

πρόγευμα3 ή πρόγεμα4 ή πρόφαγον5, τό μεσημβρινόν γεύμα ή 

γέμα6, παρά Μαλάλα (Χρον. 397. 6) και τό μεσημβρινόν, κατά παρά- 

λειψιν τής λ. γεΰμα, έν μεταγεστέροις αΐώσι καί γιόμα(ν)7, δειλινόν ή 

ι Περί της χρήοεως ταύτης του καί παρ3 Εύσταθίφ βλ. Φ. Κουκουλέ, Ό Θεσσα¬ 

λονίκης Ευστάθιος ώς λαογράφος έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών 1. σ. 22. 

2 Σύ δ3 έρχεο δειελιήσας (ρ. 599). 

3 Δεϊπνός έστι τό πρόγευμα, άριστον τό γεΰμα, δόρπος ό παρ3 ήμΐν λεγόμενος 

δεΐπνος. I. Τζέτζου, Σχόλια είς τά έργα καί τάς ημέρας στίχ. 440 καί τοΰ αύτοΰ 

Σχόλια είς Λυκόφρονος Αλεξάνδραν στίχ. 15. Είπε δέκαί ό Πρόδρομος 

έξάφες τά προγεύματα και τά διπλοσφουγγατα 

ΗβδίβΠη^-ΡβΓηοΙ, Ροβτηεε ΡΓοάΓοτπίηιιεδ 3. 54. Παρά ΙΙροδρόμφ έπ3 ίσης 

(’Ένθ3 άν. 4. 53) κεϊται καί τό ρήμα προγεύομαι, δπερ, επί τής αυτής σημασίας φέρε¬ 

ται νΰν καί έν Ήπείρφ, Γορτυνίςι, Μακεδονία καί Χίφ, είπε δέ καί ό κρασοπατέρας διά 

τούς τέσσαρας ποταμούς τοΰ παραδείσου, οιτινες θά έπεθύμει νά έρρεον οΐνον 

ο εις άρκεΐ με π ρόγ εν μα, μόνον μην τύχη φίλος· 

δ δεύτερος εις γ εν μά μου κι είς δειλινόν ό τρίτος 

(Σπ. Λάμπρου, Φυσιολογική διήγησις τοΰ ύπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου τοΰ ζυφο- 

μούστου Ν· Έλληνομν. 1. 446). 

4 Ή λ. έν μεταγενεστέραι γλωσσαρίφ Μ. ναεπιβΓ, Είη πίδδίεοΐι - όγζ&ηίϊηίδοΐιβδ 

ΟβδρΓαοΙιόυοΙι σ. 56. Τό πρόγε(υ)μα νυν έν Καρπάθφ καί Ρόδφ λέγεται δάκαμα, έν 

Κύθνφ δάκωμα, μπούκκωμα έν Κύπρφ καί ξένη στίκώμα έν Άμοργφ. 

5 Την λ. αναφέρει Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου 

τάξεως 487. 7. 

6 'Όρα τά ανωτέρω σημειωθέντα χωρία τοΰ I. Τζέτζου καί τής φυσιο?ωγικής διη- 

γήσεως τοϋ ύπερτίμου κρασοπατέρος. Τό γεΰμα καί έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι 

(4.58) «όταν δέ πάλιν, δέσποτα, γεύματος ώρα φθάση.»Έν τή Χρονική διηγήσει Νικήτα 

τοΰ Χωνιάτου (139,8) έν τή φρ. ένστάσης τοίνυν ώρας άρίστου, ό τό δημώδες κεί¬ 

μενον περιέχων κώδιξ Β, αντί άρίστου, δίδει γεύματος. 

7 Έν τή Άχιλληΐδι στίχ. 960 (χ. Ν έκδ. Ηεδδείΐιι^) φέρεται 

ή κόρη <5έ τό δειλινόν, ώραν από τό γιόμαν 

είπε δέ καί ό Στέφανος Σαχλίκης 

οί συντροφιές, τά γιόματα κι οί δεϊπνοι καθ' ημέραν 

εις γιόμα μου κι εις δεϊπνόν μου άνιάμα τρώμε πάντα 

(Στεφ. Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ 71. 574 έκδ. Σ. Παπαδημητριού.) Νΰν τό 
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δε ίλη τό μεταμεσημβρινόν καί δεΐπνος ή δεΐπνον τό εσπερινόν 1. 

Τό μεσημβρινόν φαγητόν έλέγετο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους καί 

ά'ρ ιστόν. Ό Κλήμης εν τφ παιδαγωγφ του 2 αναφέρει δειπνάριά τε 

καί ά'ριστα, ό Λιβάνιος είπε περί διδασκά?ιου, εκ τοΰ διδασκαλείου τοΰ 

οποίου έφευγον οί μαθηταί, «οΰκ αηδές άριστον; οΰκ απορία δε ίλης, 

οΰ πικρόν τό δεΐπνον» 3; διέστειλε δ’ό αυτός τό άριστον τοΰ δείπνου 

έν τφ έργιδίφ του παράσιτος τοΰ τρέφοντος αυτόν φιλοσοφήσαντος εαυτόν 

προσαγγέλλει (§18 τόμ. 6 σελ. 602 Ροτείετ.) Παρά Χρυσοστόμφ, τό μεσημ¬ 

βρινόν φαγητόν συχνότατα χαρακτηρίζεται ώς άριστον4, ό Μ. Βασίλειος 

έγραψε «πώς δει περί τάς καθέδρας καί τάς κατακλίσεις έν καιρφ τών άρι¬ 

στων ή τών δείπνων έχειν»5, ό Ησύχιος έν τφ λεξικφ του (έν λ. άριστον) 

έ’γραψεν «ό ημείς λέγομεν άριστον, τοΰτο ό ποιητής καλεΐ δεΐπνον», 

Θεόδωρος ό Στουδίτης έν τή ΰποτυπώσει του ώμίλησεν περί μονάχου θραύ- 

σαντος σκεΰος έν καιρφ άρίστου, ήτοι γεύματος6, έν τοΐς θαύμασι τοΰ 

αγίου Αρτεμίου ό φαγών τό μεσημβρινόν φαγητόν χαρακτηρίζεται ώς άρι- 

στήσας 7, συχνότατα δέ φέρεται έν τή έκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κων¬ 

σταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου τό άριστών επί τής σημασίας τοΰ γευμα- 

τίζειν8. Περαιτέρω έν τφ έπ3 όνόματι τοΰ Ζωναρά φερομένφ λεξικφ κεϊται 

«δειπνητός· ό τοΰ καθ’ ημάς άρίστου καιρός», ό Ιωάννης Κίνναμος ώμί· 

λησε περί λόγων προφερομένων επί άρίστου, ήτοι γεύματος9, περί ώρας 

άρίστου, τουτέστι μεσημβρινοΰ φαγητοΰ, ό Νικήτας Χωνιάτης10, συχνά 

δ’άναφέρονται έν τυπικοΐς μονών καί άγιολογικοΐς κειμένοις τά άριστα, 

μεσημβρινόν φαγητόν λέγεται γιόμα έν Σίφνφ, Κύθνφ, Γορτυνίφ, Κύπρφ, Ήπείρφ 

καί άλλαχοΰ καί γέμα δ’ ενιαχού, ώς δη?ωΐ ή λ. άπόγεμα = ό μετά μεσημβρίαν χρόνος. 

ι Εύσταθ. Παρεκβ. 1432. 6, 1782.63, 1791.35. 

2 Κλή μεντος, Παιδαγ. βιλ. 2 κεφ. 1. 4 σελ. 156.18 (έκδ. δίάΐιΐίπ.) 

3 Λιβανιού, Περί τών συνθηκών 6 (τόμ. 3. 340. 3 έκδ. ΡοΓδίβπ) 

4 Οδτοι οί τά μέν άριστα συντελοΰντες μέχρις εσπέρας, τά δέ δείπνα είς μέσας 

νύκτας έκτείνοντας, Χρυσοστόμου, Περί κατανύξεως λόγος α'. (ΜΪ£Π6, Ρ.Ο. 47.409). 

Εκείνοι μέν γάρ, μετά τό άριστοποιήσασθαι, μάλλον δέ μετά τό δεΐπνον, άριστον γάρ 

ούκ ΐσασί ποτέ, τοΰ αύτοΰ, Είς Ματθαίον ομιλία ΝΕ'. (Μί^πε, Ρ. Ο. 47.409), Πβ. 

τοΰ αύτοΰ, ΕΙς την προς Ρωμαίους έπιστολήν ομιλία ΛΑ'. (Μί^ηε, Ρ. Ο. 60.674) 

καί είς Ίωάννην ομιλία ΝΘ'. (Μΐςηε, Ρ. Ο. .59.328.) 

5 Μΐ ε, Ρ.Ο. 31.976. 

6 Θεοδώρου Στουδίτου, 'Υποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου 

(Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 99. 1717 ο.) 

7 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ν&πίΐ Οτε,θοα δαστα 30.17. Έν τοΐς αύτοΐς 

κειμένοις (57.12) οί συνδαιτυμόνες λέγονται άριστηταί. 

8 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 91.1, 98. 11, .114.1, 160.17 

καί άλλαχοΰ. 

9 I. Κιννάμου, Ίστ. 127.21. 

10 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 139.8. 
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αντί τοϋ γεύματα1, τέλος δε των τελευταίων αιώνων συγγραφείς περί του 
μεσημβρινού φαγητού τον λογον ποιούμενοι ώς δίρ ιστόν αυτό χαρακτηρί- 
ζουσιν2. Οτι δ η χρήσις δεν είναι των συγγραφέων, άλλα δημώδης, φανε¬ 

ρώνει το τε του Ησυχίου «ο ημείς λεγομεν άριστον» καί τό δτι σήμερον 
εν Τσακωνιό: τό άριστε δηλοί δ,τι και τό γεύμα3. 

Ό μετά μεσημβρίαν χρόνος, περί την τετάρτην που ώραν, ώς καί ή 
κατ αυτόν απογευσις τροφής εκαλείτο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή 
δείλη4, τό δείλι{ο)ν καί τό δειλινόν5, ακριβώς ώς καί νυν πολλάχοΰ6. 

Τέλος εκ των ανωτέρω παρατεθεισών μαρτυριών σαφώς φαίνεται δτι τό εσπε¬ 

ρινόν φαγητόν καθ’ δλους τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγετο ό δεΐπνος ή 
τό δείπνον, χρήσις ή τις καί μέχρι σήμερον εξακολουθεί, άφ’ού νυν εν 
Κρήτη τό εσπερινόν φαγητόν λέγεται ό δεΐπνος, εν Καρδαμΰλοις Χίου τό 
δεΐπνος, εν Τσορνόβω Βερροίας δείπνα (τά) ή ώρα τού εσπερινού φαγη¬ 

τού, κοινότατα δ είναι και τα δειπνώ ή δειπνάω καί εν Κύθνω δειπνίζω 
επί τής σημασίας τού τρώγω τό εσπερινόν φαγητόν. 

Ενταύθα δε τού λόγου γενόμενοι δεν κρίνομεν άσκοπον νά παρατηρή- 

σωμεν δτι παρ'ήμΐν, κατά διαφόρους Ιποχάς, διά τής αυτής λέξεως διάφοροι 
χρόνοι τού φαγητού έδηλούντο. Ούτως, ώς άρχόμενοι τού λόγου έσημειώσαμεν, 

ό "Ομηρος γνωρίζει τό άριστον (= πρωινόν εμβρωμα), τό δείπνον 
(= τό φαγητόν τής μεσημβρίας) καί τον δόρπον, τό εσπερινόν τουτέστι 
φαγητόν· οί μεταγενέστεροι δμως, ώς καί ό Ευστάθιος μαρτυρεί (1432. 6) 

δείπνον έκαλουν το πρωινόν εμβρωμα7 καί άριστον τό μεσημβρινόν 
φαγητόν. Μετά ταΰτα, προς δηλωσιν τού μεσημβρινού φαγητού, μετεχειρί- 
ζοντο τάς λέξεις άριστον καί γεύμα καί τού εσπερινού τό δεΐπνος. 

' ΜΠεΙοβίοΙι-ΜΪΙΙΙβΓ, Αεί* εΐ ΌίρΙοιιυιΒι 5.361, 6.134, Σωφρονίου Εύστρα- 

τιάδου, Τυπικόν τής μονής τοΰ άγ. μεγαλομάρτυρος Μάμαντος (Ελληνικό 1.20), 

Καλλινίκου, Βίος τοΰ οσίου πατρός ήμών Ύπατίου 10 (έκδ. δευπη&πί Βοηπεπείε ) 

2 Γ. Φραντζή, Χρονικ. 227,6, 269.11, Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου, Κεφάλαια 
επτάκις επτά (σ. 69 εκδ. Ευγενίου Βουλγάρεως.) 

3 Περί άρίστου καί δείπνου παρ’ άρχαίοις βλ. Η β γ ω 2 π π - Β1 ΰ τη π ε γ, Ββΐπ-διιείι3 
σελ. 128. 

* Λιβανιού, Περί των συνθηκών 6 (τόμ. 3.340.3 ΡοΓεΙετ), Ν ικ. Χωνιά του, Χρον. 

Διήγ. 534. 19. Βλ. καί τό ύπ’ άριθ. 1493 φ. 586 χ. τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών. 

5 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1791.47. Φυσιολογική διήγησις τοΰ ύπερτίμου κρασοπα- 

τέρος, Ένθ’άν. Παλαιότερον άναγινώσκομεν παρ’ Άθηναίψ (Β'. 19) «δ καλοΰσί τινες 
δειλινόν, δ έστι μεταξύ τοΰ ύφ’ ήμών άρίστου καί δείπνου». 

6 Τό δειλινό είναι νυν κοινότερον έν Πόντφ λέγουσι τό δείλιν, έν Πελοποννήσφ 
δέ τό δείλι καί έν Τραπεζοΰντι τό δειλινάρι. Έν Κύμη διαστέλλεται τό δειλινόν 
εις μικρόν (2 μ. μ.) καί μεγάλο (4 μ. μ.). 

7 Άπαξ παρ’Όμήρφ δείπνον λέγεται τό πρωινόν εμβρωμα (Εύστάθ. 1399.20). 

Τό άριστον επί τοΰ πρωινού φαγητού συχνά φέρεται παρά τοΐς συγγραφεΰσι. 
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Πόση δέ σύγχυσις θά επεκράτει καί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ώς 
προς τά ονόματα πείθεται πας τις λαμβάνων ύπ5 οψιν δτι νύν γιόμα εν 
Δρυοπίδι τής Κύθνου, Σίφνω καί Λεονταρίφ τής Αρκαδίας λέγεται τό δει- 

λινόν, άντιστρόφως δ5 εν ’Αργυράδες τής Κέρκυρας καί Κερασούντι τού 
Πόντου δειλινόν λέγεται τό μεσημβρινόν φαγητόν Χ, δπερ οΰτθ3 θά εκά- 

λουν καί οί Βυζαντινοί, άφ’οΰ τό παρά Νικήτα Χωνιάτη εν τω δημώδει κει- 
μένφ (Χρον. Διήγ. 534.19) «κατά την δειλήν» μεταγράφεται «ώρα γεύματος». 

Εννοείται δ’ δτι έκ τών τεσσάρων χρόνων τού φαγητού απαραίτητοι 
εθεωρούντο οί τού γεύματος καί τού δείπνου, τού γεύματος γινομένου, κατά 
κανόνα, την μεσημβρίαν 2. 

Αν δέ την μεσημβρίαν έδήλου, ώς καί παρ’ ήμΐν πολλαχού νύν, ή 
κρούσις τοΰ εκκλησιαστικού κώδωνος ή τού ξύλου, άγνοούμεν τούτο μόνον 
δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι έν τοΐς μοναστηρίοις ή πρόσκλησις εις την 
τράπεζαν τού φαγητού, τό δ ε ιπ ν οκλη τή ρ ιο ν, τό οποίον δεν συνέπιπτε 
πάντοτε μέ την μεσημβρίαν, άλλα συνήθως έπηκολούθει την έκ τού ναού 
μετά την ιερουργίαν έξοδον 3, τό δειπνοκλητήριον, λέγω, έγίνετο διά τής 
κρούσεως τρις «τού τραπεζικού συμβόλου» ή τού «ξύλου τής βρώσεως» \ 

αυτό δ’είναι τό υπό τού Θεοδώρου Στουδίτου άναφερόμενον τρίκρου- 

σμαδ καί τά μήπω έρμηνευθέντα τρία, τά υπό τού Προδρόμου μνημο¬ 
νευόμενα 6. 

1 Δείλινός έν Όρτάκιοϊ Άδριανουπόλεως λέγεται ή μεσημβρία, έν Λακιονική 
δ’άποδείλινο ό μετά μεσημβρίαν χρόνος. 

2 "Εκτη ώρφ έφαγε, κανών γάρ φύσεως· Σεβεριανοΰ, Περί κοσμοποιΐας λόγος 
ο τ’. (Μι £ΐιε, Ρ.Ο. 56.490.) 

3 Συνήθιος οί μοναχοί συνεκεντροϋντο μετά την Ιερουργίαν έν τφ νάρθηκι καί έκεΐ- 

θεν, προπορευομένου τοΰ ηγουμένου, μετέβαινον εις την τράπεζαν ψάλλοντες τό υψώσω 
σε, κύριε ό Θεός μου, ό βασιλεύς μου, (ΜΠεΙοεί οΙι-ΜύΙΙβτ, ΑεΙπ εί ϋΐρίοαι&ίε 5.184 

Β. Ρ β Iί I, Τγρΐεοη άιι ιηοιιαείετε άε 13 ΚοειηοεοΙίτΗ. § 21 (Ιζινε5ίί&13.32)Η68εε- 

Πη£-ΡετηοΙ, Ροειηεε Ρι-οάι-οιπίςαεε Β. 142, Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ βίου τών 
Βυζαντινών σ. 24. 

4 Β Ρείΐί, Ένθ’άν. Κρούοντος τοϋ ξύλου απέρχονται οί αδελφοί καί έσθίουσιν 
άρτον Θεοδ. Στουδίτου, Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου (Μΐ^ηε, 

Ρ.Ο. 1713 Β). Ύποτύπωσις καταστάσεως τής ?.αύρας τοΰ οσίου Αθανασίου (ΡΗ. Μεγετ, 

ϋΐε Ηππρίυτίίΐιηάεπ ίΰΓ <Βε Οεεείιΐεΐιΐε ά. ΑΟιοεΒΙοεΙετ 136. Πβ. καί τά τοΰ τυπικοϋ 
τής Κεχαριτωμένης (Μ ΐ Β1 ο ε ί ε 0 - Μ ϋ 11 ε γ, ΑΙτίε εί Οίρ1οηΐ3.ί& 5.361.) 

5 Πάς ό άκούων τοΰ τρικρούσματος καί μή συνερχόμενος μετά σπουδής άνά κ'. μετά¬ 

νοιας βαλέτω- Θεοδώρου Στουδίτου, Επιτίμια (Μί^πε, Ρ.Ο. 99.1736.) 

6 °Οταν τα τρία δώσουσι καί πάντες συναγβώοι 

καί ψάλουν τδ υψώσω σε καί άρξωνται τον τρώγειν 

Η 65εε1ίιΐ£- ΡεπιοΙ, Ροέηιεε ΡτοάΓοιηΐηιιεε 3-141. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Έκ 
του βίου τών Βυζαντινών σ. 24. 
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Ή τράπεζα, έφ’ ής ετρωγον οι Βυζαντινοί εκαλείτο και οΰτω 1 καί 

τραπέζιν και τάβλα2. Ήτο δε τό σχήμα τής Βυζαντινής τραπέζης ή 

στρογγυλόν 3 ή καί τετράπλευρον, ώς έκ διαφόρων εικόνων φαίνεται 4. Τό 

πρώτον είχε μάλιστα καί πρακτικήν διά τούς χωρικούς σημασίαν, διότι, τρώ- 

γοντες ούτοι πολλάκις μετά των οικείων των από μιας λεκανίδος, εν τφ μέσφ 

τοποθετούμενης, ανάγκη ήτο ν’ άπέχωσιν έξ αυτής εξ ίσου, τούθ’ δπερ μόνον 

διά τού κυκλικού σχήματος τής τραπέζης επετυγχάνετο. 

Τό στρογγυλόν σχήμα, δπερ ως λίαν σύνηθες διά τούς χρόνους του 

πιστοποιεί ό Θεσσα?νθνίκης Ευστάθιος 5, προσπαθεί νά έρμηνεύστ) ως προελ- 

θόν «διά τε την ανυπέρβλητον ισότητα 6 καί προς ομοιότητα τής τροφοφό- 

ρου άλωνος». 

Τινές των ερευνητών παρασυρόμενοι εκ τού δτι οί μετά τού βασιλέως 

έν τοίς άνακτόροις συνεστιώμενοι τοποθετούνται «κύκλφ τής βασιλικής τρα¬ 

πέζης» 7, συνεπέραναν δτι ή βασιλική τράπεζα ήτο κυκλική 8. Ή φράσις 

όμως δεν μάς αναγκάζει νά δώσωμεν τοιαύτην ερμηνείαν, άφ’ ου μάλιστα 

δ τε Λιουτπράνδος εις γεύμα ανακτορικόν προσκληθείς ομιλεΐ περί μακράς 

καί στενής τραπέζης 9 καί αί εκ χειρογράφων εικόνες ορθογώνιον μάλλον 

δεικνύουσι τό σχήμα αυτής 10. Τό δτι άλλως τε γίνεται Ιδιαίτερος λόγος περί 

τοποθετήσεως παρατραπεζίου στρογγυλού έν τώ τρικλίνφ των ιθ'. 

άκκουβίτων κατά τήν υποδοχήν τού Δελεμίκη, Άμιρά τού Έμετ11, είναι 

δείγμα δτι ή βασιλική τράπεζα κατά κανόνα δεν ήτο στρογγυλή. 

"Ας προστεθή δΛ ενταύθα δτι έν τοίς μοναστήρίοις ύπήρχον καί τραπέζια 

ι Ή βασιλική τράπεζα χαρακτηρίζεται καί ώς τιμία καί περίβλεπτος· Κωνστ. Πορ¬ 

φυρογέννητου, Έκθεσις 157.20, 158 20, 161, 15, 632.19 καί άλλαχοΰ. 

2 Διήγησις έξαίρετος Βελθάνδρου τοϋ Ρωμαίου στίχ. 783.998. 1002, Διήγησις Απολ¬ 

λώνιου τοΰ Τυρου στίχ. 177, I. Κανάνου, Διήγ. 474.5. 

3 Ό κυκλικός σοφάς, αοειιόίί&ΐβ, είσήχθη εις τήν Ρώμην περί τό τέλος τής δημοκρα¬ 

τίας, αντί των πρώην τετράπλευρων τραπεζών. 

4 Ό Άμασείας Άστέριος, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Μί^ηε, Ρ.Ο. 40.209 Δ) 

όμιλεϊ περί τρυφώντος «άργυράν τράπεζαν έλαυνοντος είς πλάτος». 

5 Τράπεζαν δέ τανύεσθαι ειπών, έμφαίνει μήπω κυκλοτερείς είναι τότε τάς τράπε¬ 

ζας, αλλά τετανυσμένας είς μήκος. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1401.44. Έν τή διηγήσει 

περί τοΰ βίου καί τής πολιτείας τοΰ μακαρίου Φιλαρέτου, (Βυζαντ. Χρονικ. 5. 75. 15) 

γίνεται λόγος περί παμμεγίστης στρογγυλοειδοΰς τραπέζης, περί ήν ήδύναντο νά καθή- 

σουν περί τά τριάκοντα έξ άτομα. 

6 Περί τής σημασίας τής φράσεως θά ομιλήσω κατωτέρω. 

7 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον σ. 160.2, Π. Βιιτγ, ΤΗε ίπιρεη3ΐ &άηήηί3ΪΓΕϊίν6 βγβίειη.) 

8 Γ Εόετεοΐΐ:, Εε £Γ3.η<1 ρε,Ι&ϊδ άε Οοπείαηΐίπορίε σ. 60. 

9 ΕίιιάρΓ&ηάί, Εε§3ίϊο 11. 13.17. 32. 

ίο Βλέπε τάς ύπ’ άοιθ. 2 καί 6 εικόνας. 

ιι Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 594.9. 
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συ μ βαλτά, άνοιγοκλειόμενα δήλα δή καί δτι, έκστρατεύοντος τοΰ βασι- 

λέως, έχρησιμοποιούντο τραπέζια συστελτά, επ’ ίσης δήλα δή άνοιγοκλειό- 

μενα, διά τρεις άνδρας τουλάχιστον 2, ούχί δέ σπανίως ή τράπεζα έγίνετο 

τότε χαμόκκουμβα, επί ταπήτων δήλα δή άπλουμένων επί τού εδάφους 3. 

"Οτι δ’ έν ανάγκη, μή ύπαρχοΰσης τραπέζης, καί επί σκάμνων ετρωγον οί 

Βυζαντινοί, άπλώνοντες επ’ αυτών μανδήλιον, λέγουσιν οί συγγραφείς 4. 

Ινατεσκευάζοντο δ’ αΐ μέν τών πτωχών τράπεζαι έξ απλού ξύλου, αί δέ 

ιών πλουσίων καί ματαιόδοξων έξ αργύρου 5. Αί τελευταίαι δ’ αΰται ή σαν 

ή απλώς έπενδεδυμέναι δι’ ελάσματος αργυρού ή όλάργυροι «τφ στίλβοντι 

■ψυχαγωγούσαι τής ύλης» β. Ιδιαιτέρας μάλιστα μνείας δέον νά τύχη καί ή 

υπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου κατασκευασθείσα αργυρά τράπεζα 

ή τοποθετηθεΐσα έν τή άριστητηρίφ, αιθούση δήλα δή παρακείμενη τφ Χρυ- 

σοτρικλίνφ, «ήν κατεσκεύασε πολυχρόοις ύλαις καί πλαξί καί αύτοφυεΐ χροιά 

καλλύνας, πλείονα τής έκ τών βρωμάτων γλυκύτητος τοίς κεκλημένοις τήν 

τέρψιν παρέχουσαν» 7. 

Πλήν τών αργυρών τραπεζών, οί πλούσιοι καί οί άρχοντες μετεχειρί- 

ζοντο καί ελεφαντίνας τοιαύτας, έχούσας δήλα δή ελάσματα ελεφαντοστού επί 

τής άλ ω επιφάνειας, περικεχρυσωμένα, ή έξ ελεφαντοστού τούς πόδας 8. Τέλος 

έν τοίς άνακτόροις, καί δή έν τφ Χρυσοτρικλίνφ, άναφέρεται μεγάλη καί 

μικρά χρυσή τράπεζα 9. 

’Εφ’ όσον δ’ οί τρώγοντες δεν άνεκλίνοντο 10, έκάθηντο επί σελλίων 

ή σκάμνων ή σκαμνιών ή θρονιών11, κεκαλυμμένων διά ταπήτων έν 

1 Μ ΐ 1ς 1 ο 8 ί ο 1ι - Μ ϋ 11 ε γ, Αεία εΐ ΟϊρΙοηααΐΗ. 6.243. 

2 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, ’Ένθ’ άν. 465.9. 

3 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Ένθ* άν. 465.15, 487.6. 

ί 4 Α ι β αν ί ου, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας 22 (τόμ. 7.54 ΡόΓδΙετ), Συμεών Μάγ ι¬ 

ατρός, Παρά τοίς συνεχίζουσι τον Θεοφάνη 661.7. 

•5 Άστ ερίου “Α μασε ί ας, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Μϊ^ηε, Ρ.Ο. 40.209 ϋ), Χρυ¬ 

σοστόμου, Είς Ματθαίον όμιλία Κ' (Μί"ΐιε, Ρ.Ο. 57.289), Λιβανιού, Φθονερός τοΰ 

γείτονος αύτοΰ πλουτήσαντος έξαΐφνης εαυτόν προσαγγέλλει 24 (τόμ. 6 σελ. 631). 

8 Χρυσοστόμου, Είς Ματθαίον όμιλία ΝΑ’. (Μϊ§ηε, Ρ.Ο. 58.509.) Κατά τά Βασι- 

) λικά (βιβλ. 19 τίτλ. 1,39) έτιμωρεΐτο ό πωλών ώς όλάργυρον τράπεζαν τήν άργυρο.) 

ήμφιεσμένην. Βλ. καί Δ. Μπαλάνου, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων 

τής Εκκλησίας (Νέα Σιών τόμ. 17 (1922) σ. 436.) 

» 7 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 450.22. Πβ. καί ]. ΕόεΓδοΙί, Εε £ταη<1 

ραΐαΐδ άε Οοηδίαηΐίηορίε ο. 89. 

8 Κλήμεντος, Παιδαγωγός βιβλ. 2 κεφ. 3 σ. 179. Διήγησις περί τοΰ βίου καί τής 

» πολιτείας τοΰ μακαρίου Φιλαρέτου (Βυζαντ. Χρονικ. 5.75. 8.15.) 

9 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 70.12.17, 93.10, 587.15, 597.18, Φ ιλο- 

θέου, Κλητορολόγιον σ. 168.24. 35, 169-33,170.15 (έκδ. Βιιγ^γ.) 

ίο Περί τής άνακλίσεως θά γίνη κατωτέρω ό προσήκων λόγος. 

|· π Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 586.2. Ό βασιλεύς άναφέρεται οτι 
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τοΐς οΐκοις των πλουσίων 1 άτινα, κατά τάς περιστάσεις, ήσαν συστελτά ή 

συ μ βαλτά 2. Έν καιρφ δ3 εκστρατείας άναφέρεται οτι ο! μετά τού βασιλέως 

συντρώγοντες έκάθηντο επί ταπήτων 3. Τέλος ό βασιλεύς τρώγων λέγεται οτι 
έπάτει επι σσυππεδίου, ήτοι υποποδίου 4. 

Έδηλοΰτο δ3 ή ετοιμασία τής τραπέζης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 

διά των φράσεων «θέτω τράπεζαν ή τραπέζιν» 5, «στήνω τραπέζι{ο)ν» 

«στήνω ή στρώνω την τάβλαν» 7, καί «τραπεζώνω» δέ, ώς ύποδηλοΐ ό Θεσ¬ 

σαλονίκης Ευστάθιος ομίλων περϊ γοργού τραπεζώματος (1586. 15) και ή 

σημερινή εν Πόντφ, Κΰπρφ, Άδριανουπόλει καί άγίω ’Όρει χρήσις. 

Προκειμένου δέ νά στηθή ή τράπεζα, πρώτον εργον τής οΐκοδεσποίνης 

ήτο νά τήν άποσπογγίση διά σπόγγου έμβεβαπτισμένου εις άπλοΰν ύδωρ, ή, 

εις τάς οικίας των πλουσίων, ραντισθέντος διά βαλσάμου 8, εΐτα δέ νά επί¬ 

θεση έπ αυτής τό επιτραπέζιου κάλυμμα. Τό επικάλυμμα τούτο, άτε καλύπτον 

τήν τράπεζαν, πιεπεαπι, έλέγετο (με(ν) σάλι(ο) ν, μι(ν) σάλι(ο) ν 9, ώς δέ 

τρώγει καθήμενο.ς επί σελλίου χρυσοΰ (Έν6’ άν. 92.17)· είπε δέ καί ό Πρόδρομος 
(ΡοέίηβΗ 2.244) 

εκ τής χειρός λαβούαης με και θρόνον εκτεθείσης 

και το τραπέζιν μ’ έθηκε τοιαϋτα λέγων πρός με. 

1 Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αύτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης Ιαυτόν προσ- 

αγγέλλει 24 (τμ. 6 σελ. 631 ΡοΓδΙετ.) 

2 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 465.10, ΜΠτΙοβίοί-ΜαΠοτ, Αοίε. 

εΐ ϋίρίοηι&ία 6.243. 

3 Κωνστ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν νή τ ο υ, Ένθ’άν. 465.12.15. 

4 Κωδινοϋ, Περί των όφφικιαλίων 63.1. 

5 Ιουλίου ΓΙολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 42.51 (εκδ. 

ΒοιιοΗβπε), Παλλαδίου επισκόπου Έλενουιτό λεω ς, Ή πρός Λαϋσον ιστορία 

(Μΐ§ηβ, Ρ.Ο. 34. 1083 ϋ), Θέοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσι- 

κλέα Β'. 55, Ηεδ3ε1ίη§·-ΡετηοΙ, Ροειηεε ΡτοάΓοταΐςυβδ 4.61.244, 247, Μ. ν&δηιοΓ, 

Είη ηΐδδΐδοΐι-όγζαηΐίηίδοΐιεδ Οεδρτ&οΐιΐιιιοΐι σ. 99. 

6 Κωνστ. Πορ φυ ρ ο γε ν νή του, "Εκθεσις 602.4- έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι 

(1.241) φέρεται Γ<) Τραπ&ζιν ξοτηοαν μέ τήν ίξοπλιοίν τον. 

Πβ. καί τάς έν τφ κλητορολογίφ τον Φιλοθέου φράσεις (158.37, 159.9, 160.35 162.8), 

εύτρεπίζειν εις πρόσκλησιν έν τή βασιλική τραπέζι), εύτρεπίζειν είς κλήσιν τής βασιλι¬ 

κής τίμιας τραπέζης, εύτρεπίζειν είς συνεστίασιν επί τής βασιλικής τραπέζης. Έν Τήνφ 

νϋν λέγουσι καί αρματώνω τραπέζι. 

7 Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου τοΰ Ρωμαίου στίχ. 783, 999, 1002. 

3 Ιου λ ίου Πολυδευκους, Ερμηνεύματα 42.51. Ή άποσπόγγισις έγίνετο καί 

μετά τό φαγητόν, Χρυσοστόμου, Ερμηνεία είς τον ΜΑ'. ψαλμόν ( Μί^ηε, Ρ.Ο. 

55.157.) 

9 Κωνστ. Π ο ρ φ υ ρ ογ ε ν νή τ ου, Έκθεσις 465.10, Συ μ ε ώ ν Μ άγ ιστ ρ ο ς 661.7, 

Τά κατα Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν στίχ. 999, Γ. Κωδινοΰ, Περί των όφφικιαλίων 

62.21. Νΰν τό τραπεζομάνδηλον λέγεται με σάλα έν Κυζίκφ, μι σάλα έν Άδραμυττίφ, 

ένθα καί μισάλι, εν Μεσσηνίρ ταβλομεσάλα, ταβλομέσαλο παλαιότερον έν 

Κερκύρφ καί ταβλομάντηλο έν Θήρα, Μήλω καί Καρπάθω. ι 

θέλει ό Ιωάννης Κίτρους «οία πρός κόσμον τής τραπέζης καί των μίνσων 

προτιθέμενον» 1. 

Τό μενσάλιον τούτο, εξ υφάσματος διαφόρου ποιότητος κατασκευαζόμενον, 

άναλόγως τής κοινωνικής θέσεως τού οικοδεσπότου — ο Χρυσόστομος ανα¬ 

φέρει καί χρυσόπαστα έπιβλήματα των τραπεζών2 — έκάλυπτε φυσικά ολην 

τήν επιφάνειαν τής τραπέζης- ουδέ πρέπει νά δώσωμεν πίστιν είς τού πικρό¬ 

χολου Λιουτπράνδου τήν πληροφορίαν, οτι τής βασιλικής τραπέζης τό όθό- 

νιον, όταν αυτός προσεκλήθη είς δεϊπνον, ήτο τόσον μικρόν, ώστε έν τμήμα 

αυτής, κατά μήκος, νά άφίνη ακάλυπτον 3. 

Έπί τής τραπέζης τών Βυζαντινών ετίθεντο έπειτα, πρός άποσπόγγισιν 

τών χειρών, καί χειρόμακτρα4 ή έγχείρια ή έγχέρια6 ή καί μαν- 

δήλια 6, άτινα τελευταία σαφώς τών μενσαλίων διαστέλλονται7. 

Ήσαν δέ τά χειρόμακτρα ταΰτα, ή χρήσις τών οποίων εχαρακτήριζεν 

εύπορούντα καί ευ ήγμένον άνθρωπον 9, ή μικρά τετράπλευρα ή καί έν 

ένιαΐον καί λίαν επίμηκες, τοιούτον δ’ εννοεί καί ό Πρόδρομος, δταν λέγη 

«καί τό τραπέζιν μ’ έθηκεν καί σύρνει με μανδήλιν» 9 καί ό Θεσσαλονίκης 

1 Βλέπε τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Όυ Οαη§ε έν λ. 

2 Χρυσοστόμου, Είς Ματθαίον ομιλία ΝΑ'. (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 58.509.) 

3 Εΐοάρταπάΐ, Εε§·3.1ΐο 11.32. 

4 Ή λ. μάλλον τών συγγραφέων. Μιχαήλ Ψελλοΰ, Έγκοίμιον είς τήν μητέρα 

(Κ· Σάθα, Μεσ, βιβλ. 5.44), Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Στίχοι μονιοδικοί στίχ. 

316 (Βοϊδδοπ&άε, ΑηεοάοΙα Νονα σ. 384), Ευσταθίου, Παρεκβ. 1887.49, I. Τζέτζου, 

Χιλιάδες, χιλ. 5 ίστορ. 13 στίχ. 545. Βλ. καί τό επ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ. 

5 Τ τ ΐ η ο 1ι ε γ &, 8γ11. σελ. 356 καί 487. Νΰν έν τισι χωρίοις τής Καλαβρίας αςςβή 

(Ο. Κ,οΐιΐίδ, ΟπεοΗεη ιιπά Κοπιππεπ ίη υηΐεπΙ&Ηεη σ. 14.) "Ας σημειωθή δ’ένταΰθα 

οτι πολλάκις παρά τοΐς Βυζαντινοΐς ουγγραφεΰσιν έγχείριον λέγεται, όχι τό κοινόν έπι- 

τραπέζιον χειρόμακχρον, αλλά μανδήλιον έν τή χειρί κρατούμενον. 

6 Παλαιοτέρα μνεία τοΰ μανδηλίου (μανδήλας) έπί τής σημασίας ταύτης παρά Π ο λυ- 

δεύκει, οστις έγραψεν (Όνομαστ. 7.74), «τά μαλλούς έχοντα χειρόμακτρα ώς άπό τής 

δασύτητος, ώστ’ ούδέν άν κωλύοι τάς όνομαζομένας μαντήλας ουτω καλεΐν». 

7 Μενσάλια καί μανδήλια τά άρκοΰντα τή βασιλική τραπέζη· Κωνστ. Πορφυρο- 

γεννήτου, "Εκθεσις 465.10.... τοΰ δέ βασιλέως άποτιθεμένου τό μανδήλιον αυτοϋ 

έπί τής τραπέζης (’Ένθ’άν. 371.20) ό πιγκέρνης αύτίκα τό τοΰ οίνοχείου φέρει σκουτέλ- 

λιον κρατών καί μανδήλιον, έπεί προαπήραν, ώς εΐρηται, τό μενσάλιον (Κωδινοΰ, 

Περί τών όφφικιαλίων 62.21 63.8.) "Ο,τι 6’ εΐπομεν περί τής λ. έγχείριον, εφαρμόζεται 

καί διά τό μανδήλιον, οπερ δηλοΐ καί τό έν ταΐς χερσί κρατούμενον ύφασμα, 6ι οθ άπε- 

σπογγίζετο ό ιδρούς καί αί τοΰ προσώπου καθ’ όλου υγρότητες. » 

3 Ό Ί. Τζέτζη ς έγραψεν «εγώ δέ έτερον μέν αιτιώμαι ούδέναή κατά Ίώσηπον τήν 

άδικον ειμαρμένην, ήτις πολλούς μέν μηδέ χειρόμακτρον έχοντας, τροφήν δέ μαγδαλιάν 

ποιουμένους, παθάπερ οί κύνες, έν άνθρόίποιν τετίμηκεν άριθμφ (ΤΗ. Ρτεεεεί, 

Τζείζ^ε ερϊδί. σελ. 6 άριθ. 5.) Διό τον λόγον τούτον τό μονοκόμματον μακρόν χειρό¬ 

μακτρον καλείται έν Λακωνική άνθρωπέα, ώς ανθρωπισμού δείγμα. 

9 Ηε5Βε1ίη§-ΡεΓποΐ, Ροέηιεδ ΡτοάΓοηπφίεε 4.247. 

4^ 
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Ευστάθιος χαρακτηρίζων ώς μέτρια, χειρόμακτρα εξ αμιάντου ΰλης κατα- 

σκευαζόμενα ι, τοιοΰτο δέ πολλαχοΰ και νυν έ'τι χρησιμοποιοΰσιν ο! χωρικοί2. 

Κατεσκευάζοντο δέ τά μανδήλια ταΰτα συνήθως εξ υφάσματος λινού, 

άπλοΰ ή λωρωτοΰ ή και πολυτελούς 3, άπαξ δ3 άνέφερε και <5 Θεσσαλονίκης 

Ευστάθιος δτι είδε «χειρόμακτρα μέτρια έκ μίτων αμιάντου ΰλης έξυφαν- 

θέντα... οις βαθύς έγκαθίσας ρύπος ράον άπήρχετο διά πυρός και καύσεως 

ήπερ άλλως διά του ρύψασθαι» 4. 

Φαίνεται δ δτι ως προς τούς ορούς μενσάλιον και μανδήλιον κατά 

τους μεταγενεστέρους αιώνας θά συνέβη εναλλαγή, άλλως δεν εξηγείται διατί 

μεσάλι νυν πολλαχοΰ λέγεται τό έπιτραπέζιον χειρόμακτρον ή τό προσ- 

όψιον, μαντήλιν δ3 έν Κύπρω και άλλαχοΰ τό επικάλυμμα τής τραπέζης, 

τοΰθ’οπερ υποστηρίζει τό τε ανωτέρω μνημονευθέν ταβλο μάντηλο καί 
τό κοινόν τραπεζομάντη λ ο. 

Τά οικιακά καθ3 όλου σκεύη καί μετ3 αυτών καί τά επιτραπέζια, κατά 

τούς Βυζαντινούς χρόνους ή σαν ή πήλινα ή ξύλινα ή ύάλινα ή αργυρά ή 

χρυσά. Έκ τούτων τά πρώτα, έν γενική χρήσει υπάρχοντα, εθεωροΰντο 

ευτελή 5, ε'ντιμα δέ τά χρυσά καί αργυρά τά κοσμοΰντα τάς τραπέζας τών 

ευγενών καί πλουσίων, ού μην αλλά καί άνωτέρων κληρικών 6, ώς μάς πλη- 

ροφοροΰσι διάφοροι συγγραφείς ψέγοντες την μανίαν τών πλουσίων νά στο¬ 

λίζω σι με αργυρά καί χρυσά σκεύη τάς τραπέζας των, έθιμον δπερ καί μέχρι 

ι Παρά Μ ϊ §■ η 6, Ρ.Ο. 136.6640. 

2 Τό μήκος τοΰ χειρομάκτρου τούτου φθάνει πολλάκις και τούς δέκα πήχεις. Μακρόν 

τοιοΰτον χειρόμακτρον έκ τοιχογραφίας τοΰ ΙΖ'. αίώνος βλ. έν Άρ. Ζάχου, Μεσαιω¬ 

νικά μνημεία Γορτυνίας (Άρχαιολ. Δελτ. τόμ. 8 (1923) 81 είκ. 21. Τοιαΰτα μακρά 

πεσκίρια είναι νυν έν χρήσει, οσον εγώ γνωρίζω, έν "Ανδρφ, Λακωνική καί Κρήτη. 

Περί δέ τής έν τή περιοχή Ίκονίου χρήσεως αύτών άλλοτε βλ. Βακαλοπούλου, 

Ο Συλλαΐος σ. 64. 

3 Περί πολυτελών χειρομάκτρων ώμίλησεν ό Μιχ. Ψελλός, Έγκώμιον εις την 

μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.44.) 

4 Προοίμιον εις τον έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα· παρά Μΐ^πβ, Ρ.Ο. 136.6640· 

5 Έν μεγάλη οίκίςι ούκ έστι μόνον σκεύη χρυσά καί αργυρά, αλλά καί ξύλινα καί 

οστράκινα καί ά μέν είς τιμήν, α δέ καί ατιμίαν Νικόλαος Μεσαρίτης (παρά 

Α. ΗεΪ5εη06Γ§, ΟπιόβδΙώΓοΙιε 2.89) πβ. καί Χρυσοστόμου, Όμιλία εις Εύτρόπιον 

( Μϊ^υε, Ρ.Ο. 52.400), Β. Ρείϊΐ, Τγρίεοπ άιι ΟΓέ^οηβ Ρεεοιιπαηοε (Βυζαντ. Χρον. 

11.31.) Ό ιατρός Φοιβάμων τφ 570 μ.Χ. κληροδοτεί διά τής διαθήκης του εϊς τούς 

υιούς του τά πράγματά του «άπό πολυτελούς είδους μέχρις ευτελούς καί ξυλικοΰ καί 

όστρακίνου καί ύαλίνου» ]. Μαερετο, Ρπργπΐδ Οτεεε ά’έροηιιε Β3’ζ2ηίχηβ 2.67151 

στίχ. 92, έγραψε δέ καί ό Πρόδρομος, Ανατροπή τοΰ ή πενίη σοφίην έλαχε (Μϊ^πε, 

Ρ.Ο. 33.1314). «Τι γάρ εί ό δείνα χρυσείων μέν κυπέλλων ούκ εύποροίη, όστράκφ δέ 

όμως υπηρετοϊτο την πόσιν;» καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1401.18) «ξύλινοι 

δέ οί πίνακες ώς αύτοί τού συρφετού ήδη όντες καί μή πρέποντες έκ τιμίας ΰλης είναι.» 

6 Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος (Αη&1. ΒοΙΙ. 45.55.19.) 
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τής άλώσεως έξηκολούθησεν 1 , άφ’ ού, ώς μαρτυροΰσι σύγχρονοι συγγρά¬ 

φεις, οί σουλτάνοι, μετά την άλωσιν, έκόσμουν τάς συμποσιακάς των τραπέ¬ 

ζας μέ χρυσά καί αργυρά Βυζαντινά σκεύη. 

"Οπ δέ καί Ιν τοίς άνακτόροις επί τής τραπέζης ετίθεντο κατά τά 

επίσημα γεύματα αργυρά καί χρυσά σκεύη καί αυτονόητον είναι καί μεμαρ- 

& τυρημένον έ'χομεν 2. Έξαίρεσις έγίνετο μόνον είς περιστάσεις κρατικής δυστυ¬ 

χίας, οπότε, κατά τον Νικηφόραν Γρηγοράν (2.788.15) «τοσαυτη πενία 

κατείχετο τά βασίλεια, ώστε ούδέν ήν τών τρυβλίων καί έκπιομάτων εκεί 

χρυσοΰν ή άργυροΰν, άλλ’ ενια μέν κασσιτέρινά, τά δ’ άλλα πάντα κεραμεά 

ή οστράκινα». Καί αναφέρει μέν κατά τον ΪΒ' αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστά¬ 

θιος ότι τά ξύλινα επιτραπέζια σκεύη επί τών χρόνων του «ήσαν τίμια πολ¬ 

λαχοΰ» (1632) καί δτι πολλοί τών παρά τά σύνορα τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους 

οίκούντων ώς καί οί άρχοντες αύτών μετεχειρίζοντο ξύλινα επιτραπέζια σκεύη, 

άτινα έκάλουν κάνεα καί τ ρ α π εζώ μ ατ α 8, τό αληθές όμως είναι οτι 

δυσηρεστείτο ό φιλοξενούμενος, αν μή ό φιλοξενών παρέθετεν επί τής τρα¬ 

πέζης σκεύη έκ χρυσοΰ καί λίθων διαφανών 4. Τούτου ενεκα πολλάκις πενε- 

στεροι, φιλοξενοΰντές τινας, ϊνα αυτούς τιμήσωσιν, έδανείζοντο παρά φίλων 

αργυρά επιτραπέζια σκεύη, άτινα, λήξαντος τοΰ δείπνου, καί επέστρεψον λ 

ι 01 πλούσιοι τότε ένηβρύνονχο διά τό πλήθος ιών ανδραπόδων των καί τά χρυσά 

καί αργυρά σκεύη των, καί δή τά επιτραπέζια. Κ λ ή μ ε ντ ο ς, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ, 3.35 

(σ. 178.7) καί βιβλ. 3 κεφ. 38.1 (σ. 179.28,180.4.), Χρυσοστόμου, Είς Ματθαίον όμιλία 

ΙΕ'. (Μΐ^ιιε, Ρ.Ο. 57.235), τοΰ αύτοΰ, Είς Ιωάννην όμιλία ΞΕ'. (Μί^ηε, Ρ.Ο. 59.364) 

Αστεριού Άμασείας, Όμιλία είς τον πλούσιον καί τον Λάζαρον (Μί§ηε, Ρ.Ο. 

40 169), Χορικίου, Υπέρ τών έν Διονύσου τον βίον είκονιζόντων § 2. Τά κατά Καλλίμα¬ 

χον καί Χρυσορρόην στίχ. 362. Σκεύη καί χρυσά καί αργυρά καθόλου άναφέρονται υπάρ¬ 

χοντα καί έν τώ άνακτόρφ Θεοδώρου τοΰ Μετοχίτου· Κ. Οιιΐΐΐαηά, Βε ραΐ&ίδ 

I (1β ΤΙιέάοΓβ ΜείοεΙιίίε (Κενυε άβδ έΐιιάεδ Οτεοηιιεδ 35.38.) βλ. καί Δ. Μπάλάν ου, 

Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέριυν τής Εκκλησίας (Νέα Σιών τόμ. 17 (1922) 

σελ. 436.) 
2 Ύπό Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου (Έκθεσ. 463.11) άναφέρε- 

ται «τό άσήμιον τής βασιλικής τραπέζης» ώς καί τό άνάγλυφον άσήμιον «δΓ ού γέγονεν 

ή πάσα υπηρεσία τοΰ τραπεζίου, όταν έν τοΐς άνακτόροις έγένετο ή υποδοχή τών Ταρ- 

σιτών πρέσβεων (Ένθ’ άν. 592.4), ό Λιουτπράνδος μάλιστα μάς πληροφορεί οτι τά έπι- 

•4* τραπέζια σκεύη έν ταϊς βασιλικαϊς τραπέζαις ήσαν αργυρά, χρυσά δέ μόνον παρετίθεντο 

κατά τάς ημέρας τών ιθ'. άκκουβίτων, ήτοι κατά τό άπό τών Χριστουγέννων μέχρι τών 

Φώτων χρονικόν διάστημα· (Βία άρταπάΐ, Αηί&ροάοδΐδ 6.8.) 

3 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1402. 18. Ό Μιχ. Ψελλός, Έγκώμιον εις την μητέρα, 

^ (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.44) ώμίλησε διά «κανά καί χειρόμακτρα καί εΐτι άλλο τών 

περί τράπεζαν», τό δ’έν τή Χρονική διηγήσει τοΰ Νικήτα Χωνιάτου (758.5) κανά 

ό κώδ. Β. άποδίδει διά τοΰ σκουτέλλια καί πινάκια. 

4 Ο α δ &, I άϊρίοιηΐ 299.5. 

5 Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου (Μί§ηε, Ρ.Ο. 

34.637 Α). “Ομοια συνέβαινον καί κατά τούς γάμους, Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τό 

περί τοΰ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινόΐς Κεφ. (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 2 σ. 20.40). 
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01 Βυζαντινοί συγγραφείς όμιλοΰντες περί επιτραπέζιων σκευών, τήν 

αρχαίαν ορολογίαν άντί τής δημώδους μεταχειριζόμενοι, άναφέρουσι ψυκτήρας 

καί κανά καί ρυτά έμβάφια καί έπαρυστρίδας καί κύπελλα καί έκπώματα καί 

τρυβλία καί όξΰβαφα καί πινακίσκους καί άμφορίσκους, συγχέοντες οΰτω τά 

πράγματα καί τήν σχετικήν έρευναν δυσχεραίνοντες. Παρά ταυτα εν τοΰτοις 

σήμερον, επί τή βάσει διαφόρων πληροφοριών, δυνάμεθα νά εΐπωμεν ακριβή, 

προκειμένου περί τών επιτραπέζιων σκευών. 

Έν πρώτοις Ιπί τής Βυζαντινής τραπέζης, κατά τήν ώραν του φαγητού, 

ετίθετο τό μαχαίρι(ο)ν, τό όποιον ή .ήτο όλοσίδηρον ή έν ταϊς τών πλου¬ 

σίων οικίαις είχε λαβήν άργυράν ή έξ ελεφαντοστού ή καί εξ ήλεκτρου >. 

Περόνια 2 επί τώ»ν Βυζαντινών τραπεζών οΰτε υπό τών συγγραφέων 

άναφέρονται οΰτε καί επί εικόνων έν χειρογράφοις ή καί επί τοιχογραφιών 

παριστάνονται3. Καί δμως είναι γνωστόν ότι άπό του δεκάτου μ. X. αίώνος 

ήσαν ταυτα γνωστά, τούλάχιστον έν τή αύλή του Βυζαντίου, άφ’ οΰ, ώς οί 

Δυτικοί^ χρονογράφοι άναφέρουσι, τά εϊσήγαγεν είς Βενετίαν ελθοΰσα ώς 

νύμφη η Βυζαντινή πριγκηπισσα Θεοδώρα Δούκα, ήτις καί κακώς, κατά τους 

διαβαλλοντας αυτήν, δια τούτο κατεστρεψε τον βίον, ώς είσαγαγοΰσα επικίν¬ 

δυνον νεωτεριστικήν πολυτέλειαν 4. 

Ποιον σχήμα ειχον τά παλαιότερα περόνια άγνοοΰμεν ίσως νά ώμοίαζον 

απλώς προς σουβλίον, καλούμενα, πιθανώς, καί σουβλιά· τουλάχιστον ό 

Θεσσαλονίκης Ευστάθιος όμιλών περί του αρχαίου μαγειρικού εργαλείου 

πέμπω βόλου τό χαρακτηρίζει (136) ώς «πενταδάκτυλον καί ώς άν τις 

ίδιωτευόμενος εΐποι πεντάσουβλον». Μετά ταυτα θά ήσαν δίχηλα, 

αντιγραφεντα απλώς εκ τών διχαλωτών ξύλων 5, έπειτα τρίχηλα 6 καί τέλος 

ι Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 3.37 (σ. 179.15), Εύσταθίου, Έξήγησις είς 

Διονύσιον τον περιηγητήν στίχ. 288 (σελ. 267.27 ΒογηΠεπΙυ). Βλ. καί Δ. Μπαλάνου 
Ένθ* άν. σ. 437. 

2 Νΰν περόνια καί πιρούνια. Ό τελευταίος τύπος ώς έκ τοΰ περόνιον παραγό- 

μενος δεν υπάρχει λόγος νά γράφεται διά τοΰ ει. 

3 Πβ. καί τά τοΰ Προδρόμου (Ροέιηβε 4.186). 

ταντα δε λεγων, βααιλεν, την μάχαιραν κρατήσας 

ήρξάμην εμβουκκώνεσθαι μέχρι τοΰ κορεσθήναι. 

4 Πρώτος τήν πληροφορίαν παρέχει ό Ρβίταδ ϋδπιί&ηιΐδ (-(- 1072). Βλ. καί Ραυΐ 

ΟοοπβΕίιΙΙ, Ι>3. ίοατοΐιοίΐβ άε Τ1ιέοάθΓ3 (Κεναβ Αιχ1ιέοΙο§;ΐ(ΐιιε 5ε δεπε 27 (1928) 

σ- 351-352. Έπιθι καί Β το οίτ. 1ι 3 η 8, ΚοηνεΓδ&ΐίοπδ Εεχίοοη έν λ. Ο&ΒεΙ. 

5 Νυν πολλαχοϋ οί ποιμένες ώς περόνια μεταχειρίζονται δίχηλα ξυλάρια σπάρτου- 

συνήθως ακούει τις παρ’ αύτοις κόψε μου ένα πιρούνι. Βλ. καί τά σημειούμ*να έν Λαο¬ 

γραφίας τόμ. 2.714. 

6 Έν είκόνι Ζακυνθίου τεχνίτου τοΰ τέλους τοΰ ΙΣΤ’. ή τών αρχών τοΰ ΙΖλ αίώνος 

παριστανούση τον μυστικόν δεϊπνον καί άποκειμένη έν τφ Βυζαντινφ μουσείφ τών 

Αθηνών ζωγραφίζεται τοιουτον τρίχηλον περόνιον. Διά τά έν τή Δύσει βλ. Ιλ Οταηάε 
Επεγείορέάίε έν λ. ίοιιτοΒεΙΙε. 
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πεντάχηλα, αφ ου ούδέν άλλο ήσαν ή απομιμήσεις τών πέντε δακτύλων τής 

χειρός, οΰς, ώς μικρόν κατωτέρω θά εΐπωμεν, καθ’ όλους σχεδόν τούς αιώνας 

τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας αντί περονίων μετεχειρίζοντο ο! Βυζαντινοί ^ 

Εφ’ όσον δέ υπό τών Βυζαντινών δεν μνημονεύονται περόνια, φυσικά 

περιττόν είναι νά ζητήση τις καί έκ τίνος ΰλης ταυτα κατεσκευάζοντο. 

Είκ. 1. Σχήματα διαφόρων επιτραπέζιων σκευών. Έκ τοιχογραφίας τής Περιβλέ¬ 

πτου τοΰ Μυστρά, ΙΔ'. αίώνος, παριστανούσης τον μυστικόν δεϊπνον. (Ο. Μίΐΐβί, 

Μοηιιιηβπίδ Βγζαηίίηδ <3ε ΜίδΙτει πίν. 120,). 

Πιθανόν είναι ότι παρά τοίς πτωχοΐς, άφ’ ότου καί έφ5 όσον τά μετεχειρί¬ 

ζοντο, ήσαν ολοσίδηρα ή έκ κασσιτέρου, παρά τοΐς πλουσίοις δέ έξ αργύρου 

ή καί έκ χρυσού 2. 

1 Σημείωσον καί δ,τι διά τό πεμπώβολον εΐπεν ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 

(1477.3) «τό δέ πεμπώβολα δήλ,ον οτι κατά τι μίμημα τριαίνης ή καί χειρός ήσαν.» 

2 Έν Κερκυραίκφ προικοσυμφώνφ τοΰ 1521 άναφέρονται ώς προ,ίξ καί πέντε αργυρά 

περόνια, Ν. Τ. Βουλγάρεως καί Ν. Β. Μάνεση, Ά?ιηθής έκθεσις περί τοΰ έν 

Κερκύρφ θαυματουργού λειψάνου τοΰ αγίου Σπυρίδωνος σ. 27. Έκ τής μαρτυρίας ταύ- 
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Πλήν τών περονίων, χαριν των ζωμών, ετίθεντο επί τής τραπέζης καί 

κοχλιάρια1, ούτω δημωδώς καλούμενα, ώς άρχικώς'έκ κελυφών κοχλιών 

κατασκευασθέντα 2 ή κουτά λ αι3 ή κουτάλια4 από τό του ψωμού 

κΰταλον καί αυτά άρχικώς προελθόντα 5, ή καί μύστραι6 ή μυστριά7. 

“Οτι δ’είς τά γενικώς μνημονευόμενα ξύλινα επιτραπέζια σκευή, τά κανά, 

ύπήγοντο καί τά κουτάλια ούδεμία υπάρχει αμφιβολία, άφ’ οΰ καί σήμερον 

ταυτα πολΰχρηστα τυγχάνουσι παρά τοΐς χωρικοΐς, ώς πάλιν ουδεμία χωρει 

άμφισβήτησις δτι μετά τών υπό τών συγγραφέων μνημονευομένων αργυρών 

καί χρυσών επιτραπέζιων σκευών πρέπει νά συνυπονοήσωμεν καί τά 

κοχλιάρια 8. 

της φαίνεται δτι παρ’ ήμΐν ή χρήσις τών πιρουνιών έγενικεύθη πολύ πρότερον ή έν τη 
Δύσει, άφ’ οΰ έκεΐ εις μέν την Γαλλικήν αύλήν είσήχθησαν μόλις την ΙΣΤ'. εκατ. θεω- 

ρηθέντα ώς εξεζητημένη πολυτέλεια, έν Αγγλία δέ ή σαν σπάνια μέχρι τών αρχών τής 
ΙΖ'. έκατονταετηρίδος καί μόλις κατά τον ΙΗ'. αιώνα περιήλθον είς κοινήν χρήσιν. 

ι Τον δημόιδη χαρακτήρα τής λ. δεικνύει τότε σημερινόν χουλιάρι (κοχλιάριον) 

καί τό οτι αΰτη χρησιμοποιείται ώς ερμήνευμα. Έν τω επ’ όνόματι λ.χ. του Ζωναρά 
φερομένφ λεξικφ κεΐται· δοΐδυξ· κο χλ ιάρ ι ο ν, έτνήρυσις· τό κοχλιάριον. Συχνή ή 
χρήσις τής λ. καί έν ίατρικοΐς κειμένοις, βλ. καί Α. Κόραή, νΑτακτ. 1.58. 

2 Έν Κερασοΰντι τοΰ Πόντου τέως μετεχειρίζοντο καί όστρακα κοχλιών τρώγοντες, 

τό όμυδοπίλαφον δ3 εκεί έτρωγον μέ τών μυδίων τά κελύφη. 

3 Κουτάλη· ίπιΐΐα (Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή 
ομιλία σ. 154 ΒοποΗβπε). “Οτι ή ονομασία είναι παλαιοτέρα δεικνύει ή λ. κώταλις, 

ήτις έσήμαινε τήν ζωμήρυσιν. Βλ. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1675.57, λεξικόν Σουΐδα έν 
λ. λάκτιν καί Κ. Αμάν του, Κούταλι - κουτάλι έν Λεξ. Άρχ. 4.16. Καί νΰν έν Πόντφ 
τό κοχλιάριον λέγεται κούταλη. 

4 Ό Πρόδρομος (Ροέιπεδ 4.66) εΐπε' 

τό πώς ανακομπώνειαι νά πιάοη τό κουτάλιν 

Πβ. καί τό γνωστόν οικογενειακόν έπίθετον Κουτάλάς (Τ&ίεΐ, ΕυεΙπΠι. Οριίδο. 

293.18) καί Κουτάλης. Θαύματα αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 

ν^πα Οτβεοα 33.οτα 61.30.) 

5 Α. Κοραή, ’Ατακτ. 1.58, Γ. Χατζιδάκι έν Λεξ. ’Αρχ. 4.9. Άλλως ό Κ. 

Ά μ α ν τ ο ς, Ένθ3 άν. 

6 Μύστρα Ιίπ§υ1&· Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 163 (Βουυΐαοπβ.) 

“Οτι δ* ή λ. ήτο τότε δημώδης δηλοϊ ή τε χρήσις αυτής έν ίατρικοΐς κειμένοις καί δτι 
νΰν έν μέν Τσακωνίφ τό κοχλιάριον λέγεται μύσκυα (Μ. Δέφνερ, Λεξικόν τής Τσα¬ 

κωνικής διαλέκτου σ. 241) έν Μπόβρ. δέ τής κάτω Ιταλίας μύστρα, ένθα καί ό υποκο¬ 

ριστικός τύπος παϊδίτύίΐάε. (Μοτοδΐ, Οίαΐβϊίί Κ.οτη&ΐοί άοΐ ηιπηά^αιεηίο άί Βονε. 

42.90.228.) 

7 Αι 6έ γε μυστίλαι.... ψωμοί είσιν κοίλοι οΐον μύστρα κατά Λιλιον Διονύσιον 
τουτέστι μυστριά είπεΐν ίδιωτικώς· Ευσταθίου, Παρεκβ. 1476.63. Βλ. καί 1368.55. 

Σήμερον σφζεται κοινώς ή λ. μυστρί δηλοΰσα τό εργαλεΐον, δι’οΰ ό κτίστης παρεμ¬ 

βάλλει ή εύθειάζει τον πηλόν. 

8 Πβ. καί τήν Πελοποννησιακήν παροιμίαν, άς κάνουν χρυσά κουτάλια, ήτοι άς πλου¬ 

τίσουν, αδιαφορώ. 
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Περί επιτραπέζιων σκευών δντος τοΰ λόγου, οί συγγραφείς άναφέρουσι 

τούς πρός υποδοχήν τού φαγητού πίνακας1, πινάκια καί πινακί- 

σκους 2. Κατ’ εμέ, οι πρώτοι είναι αί λεκανίδες αι μετά βάσεως παριστανώ- 

μεναι εις τάς παρατιθεμένας εικόνας, έν φ οι δεύτεροι, τά σημερινά πιάττα. 

’Άγομαι δ5 είς τό συμπέρασμα τούτο έκ τε τής παρατηρήσεως δτι ό πίναξ 

χαρακτηρίζεται ώς σκεύος «εφ’ ού τά εδέσματα παραψέρεται» 3 καί εκ τού 

δτι νύν έν Βιάννω Κρήτης πίνακας λέγεται μεγάλη ξύλινη λεκάνη, έξ ής από 

κοινού τρώγουσιν οί συνδαιτυμόνες. 

Καί παρετίθετο μέν επί τών πινακίων συνήθως τροφή, αλλά καί ύδωρ 

πρός πόσιν 4, δικαιολογουμένης ούτω τής έκ τού πίνω παραγωγής τής 

λέξεως δ. 

Κατεσκευάζοντο δέ τότε τά πινάκια, τά όποια καί νΰν είναι πολύλεκτα, 

εΐτε, έκ ξύλου είτε έκ πηλού, φέροντα γάνωμα έσωθεν ή έξωθεν καί σχήματα 

διάφορα τοΰ ζωικού ή φυτικού κόσμου ή γεωμετρικά, γραπτά ή χαρακτά εΐτε 

καί συναμφότερον εΐτε ήσαν αργυρά ή χρυσά, φέροντα έγγεγλυμμένας διαφό¬ 

ρους παραστάσεις 

ι Έπί πίνακος, έφ’οΰ τά εδέσματα παραφέρεται, Χρυσοστόμου, Περί μετάνοιας 
(Μΐβηε, Ρ.Ο. 59.763) πίνακες· αγγεία έν οΤς έσθίομεν, Φαβωρΐνος. Καί ό Πρόδρομος 

(Ροέπιεδ 3.170) είπε χ 
μη νά τσακώσω πίνακα κάνέναν είς τάς χειρ ας' 

Φ πίνακας, παρά τούς πινακίσκους, άνέφερε καί ό Ιωσήφ Τραπεζοΰντος έν τφ έγκωμίφ 

είς τόν άγιον Ευγένιον (Ένθ’ άν.) 

2 Πινάκιον, έν φ έσθίομεν λεξικόν Ζωναρά έν λ. πεινάκιον 

πλνοιμον ονκ ήθέλαοι καθόλον τά πινάκια (Ροέτπβδ ΡΓοάτοπιίηυβδ 4.200) 

Σκουτέλλια καί πινάκια αναφέρει καί ό κώδ. Β τής Χρονικής διηγήσεως Ν ική τα τοΰ 
Χωνιάτου, (758.5) πολύλεκτα δ’είναι ταΰτα έν άγιολογικοΐς κειμένοις καί τυπικοΐς 

' μονών· Οεΐζετ, Εεοπίΐοδ νοπ ΝβίψοΙΐδ 46.6, Ε. Ρ εΗI, Τγρΐεοη άιι τηοπ^δίετε άε 
1» Κοδίποδοΐΐτα § 70 (Ιζννεδίΐα 13.54), Μίΐτίοδΐοΐι - Μ ϋ 11 ε γ, Αοίπ εί Οϊρίοπιπΐ» 

6.245, Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τυπικόν τής έν Κων/πόλει μονής τοΰ άγιου 

μεγα?ωμάρτυρος Μάμαντος (Ελληνικά 1.271.7.) 

3 Χρυσοστόμου, Περί μετανοίας (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 59.763.) 

4 εκείνοι πάντα τό γλνκύν μετά τών κοντρονβίων, 

< ημείς δε το νεροντοικον μετά τών πινακίων 

(Ροειηεδ ΡγοιΙγ. 3.314). Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, έν τή έκθέσει 

του, (464.15) αναφέρει καί καυκοπινάκια, ινα πίνωσιν. 

5 Οίνου πίνακες λέγοιντο άν· καί μάλλον τοΰτο κυρίως, δοκεΐ γάρ έκ τοΰ πίνειν 
V* παρήχθαι ό πίναξ συνδηλουμένου καί τοΰ έσθίειν τρόπφ συλληπτικφ Εύστ. Παρ. (1794.7.) 

6 Αυτονόητον δτι, δταν γίνεται λόγος περί χρυσών καί αργυρών έπιτραπεζίων σκευών 
πρόκειται καί περί πινακίων. Ό I. Τζέτζης (χιλ. Ε'. ίστορ. ιβ' στίχ. 538) ιδιαιτέρως 

είπε περί γαλής χρυσοΐς έν οκενεοιν, εν άργυροΐς έοθίει 

Φ- Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν μεσαιωνικήν Ελληνικήν λαογραφίαν, Άθηνάς τόμ. 

26.147. Χρυσοΰς δέ πίνακας αναφέρει καί 6 Ιωσήφ έν τφ προμνημονευθέντι έγκωμίφ 

του είς τόν άγιον Εύγένιον. 
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Πινάκια βαθέα ήσαν τά υπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου 

άναφερόμενα μινσοΰρ ια (Λατ. ηιίδδοπα), τά όποια ήσαν ή μεγάλα άναρτώ- 

μενα εν τώ Χρυσοτρικλινω κατά τάς επισήμους δεξιώσεις ή μικρότερα ώς 

μινσουράκια χαρακτηριζόμενα. Τά πρώτα περιγράφονται ώς αργυρά και 
ανάγλυφα, τά δέ δεύτερα ώς ολόχρυσα 1. 

Ου μονον δέ μινσουρια, άλλα καί μίνσοι ή μίσσοι εκαλούντο τά 

πινάκια ώς περιέχοντα τά παρατιθέμενα φαγητά, τούς ηιίδδοε. Περί τοΰτου 

οΰδεμίαν άφίνει αμφιβολίαν τό εν τώ κλητορολογίω τοΰ Φιλοθέου «από δέ 

τοΰ κουφίσματος τοΰ πρώτου μίνσου δει ημάς είσάγειν ...» 2 τό Προδρόμειον 

και νά τους εοννέτριψα τους παλαμναίους μίοσονς 3 

ως και τα τοΰ Κωδινοΰ, δστις (62. 16) αναφέρει ώς δώρα κατά τάς επισή¬ 

μους εστιάσεις υπο τοΰ βασιλέως παρεχόμενα «είτε χρυσία είτε αργύρια διά 

μίνσων» εν άλλαις λέξεσι χρυσά και αργυρά τρυβλία. 

Εν τώ επ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά φερομένφ λεξικώ κεΐται τρυβλίον τό 

σκουτελλιον, συνώνυμα δέ φαίνονται άμφότερα εν τοΐς Προδρομείοις ποιή- 

μασιν 4. Η αλήθεια είναι ότι τά σκουτέλλια, ώς και τό όνομά των δηλοΐ 5, 

ησαν βαθύτερα άσπιδοειδή πινάκια, διάφορα τών πινακίων, προς τά όποια καί 

συχνά εκ παραλλήλου άναφέρονται 6, άποτελοΰντα μετά τών πινακίων τά 

σκουτελλοπίνακα, ήτοι πινάκια καί σκουτέλλια 7, κατόπιν δέ φαίνεται 

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογεν νή του, Έκθεσις 472.8, 582.17.21, τοΰ αύτοΰ, 

περί θεμάτων 15.14. Βλ. καί τό υπόμνημα τοΰ Ρβίδΐιο 2.691 καί Α. Κοραή, “Ατακτα 
1.113. Νυν μ(ι)σοϋρες έν Γρεβενοΐς λέγονται πήλινα χονδροειδή πινάκια, έν Θεσσαλία 
δέ οι γαβάθες.'Ως δέ καί εν άλλοις, οΰτω καί ένταΰθα ή αυτή λέξις έδήλου καί τον δίσκον 
τών τρωγόντων, άλλα καί άγγεΐον δι’ υγρά. “Ισως μάλιστα άγγεΐα είναι τά δύο ολόχρυσα 
μινσουράκια τά υπό τού Πορφυρογέννητου άναφερόμενα. Νΰν έν Βιάννφ Κρήτης τό 
μουξουράκι είναι άγγεΐον ελαίου. 

2 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 165.22 (Βιιι-γ.) 

3 Ηθ88β1ϊη8- Ρετηοΐ, Ρ06Π165 ΡτοάτοΓαΐ^αβδ 3.166. Βλ. καί Α. Κοραη, 
“Ατακτα 1.256. 

Λ άφ' οϋ δέ δω δτι πάρουσι σαβούρα τά σκουτέλλια 
καί ηνραν τά σκουτέλλια τους πλήρης καθεριαμένα 

πλύαιμον ονκ ήθέλασιν καθόλου τά πινάκια (Ροέπιβδ 3.2162, 4.200.) 

3 δοιιΐνιπι - εουΐαίιατα - δοαίβΐΐσ, Α. Κοραη, “Ατακτα 1.59. 

6 Ώς λ.χ. έν τοϊς τυπικοί; τών μονών, Ι,.,ΡβΗί, Τγρϊοοη άα τηοπαδίετο άο Ια 
ΚοδηιοδοΙίΓα § 70 (Ιζτνοδίία 13-54.) Σωφρονίου Ευ σ τ ρ ατ ι άδ ο υ, Τυπικόν τής έν 

Κων/πόλει μονής τοΰ αγίου μεγάλομάρτυρος Μάμαντος, (Ελληνικά 1.271.7). Καί έν τφ 
δημώδει κειμένω τής Χρονικής διηγήσεως ΝικήτατοϋΧωνιάτου (758.5). παρά τά 
πινάκια άναφέρονται σκουτέλλια. 

7 Η65δβΠη£-Ρ6ΓηοΙ, ΡοέπιβΒ Ρτοάτοιπΐςαεδ 2.50. 
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ότι καί άντ’ άλλήλων έλέχθησαν, ώς πιστοποιοΰσι τά τε ανώτερο.) μνημονευ- 

θέντα παραδείγματα καί ή νΰν χρήσις ι. 
Τά συχνά δ’άναφερόμενα ταΰτα σκουτέλλια2 ή μεσοσκουτελλα 

ήτοι σκουτέλλια τής Π3683.6, τής τραπέζης δήλα δή, ήσαν παρά τοΐς πτωχο- 

τέροις πήλινα, άλλ’ οΰχί σπανίως καί ύάλινα 4, παρά δέ τοις πλουσιοις και 

αργυρά καί χρυσά ακόμη δ, άναφέρουσι δέ κατά τούς τελευταίους αιώνας αί 

Άσίζαι τής Κύπρου καί σκουτέλλια μαρμαρένια, ζωγραφιστά, έκ Σαρακηνίας 

ερχόμενα 6. “Οτι δέ εις τό ένζωδον καί διάχρυσον άσήμιν τοΰ βασιλικοΰ 

τραπεζίου 7 καί εις τά σκεύη τής τραπέζης τά από χρυσοΰ μετά πολλών 

τεχνωμάτων 8 θά ύπήγοντο, μετά τών μινσουρίων καί τά σκουτέλλια, τά 

οποία ώς καί διάλιθα έν τοΐς άνακτόροις άναφέρονται, είναι πολύ πιθανόν 9. 

Βαθύτεραι τών σκουτελλίων ήσαν οί κούπες, εντός τών οποίων παρε¬ 

τίθεντο κρέατα, ώς πληροφορεί ή παιδιόφραστος διήγησις τών τετραπόδων 

ζφων 10. 

Τέλος πιθανόν είναι ότι επί τής τραπέζης τών Βυζαντινών παρετίθετο 

τό υπό τών νεωτέρων σχολίων άναφερόμενον σαλτζάριον, νΰν σαλ¬ 

τσιέρα 11. 

Έπί τάς λεκάνας καί λεκανίδας νΰν ερχόμενοι, λέγομεν ότι επί τής τρα¬ 

πέζης τών Βυζαντινών έτοποθετοΰντο, οσάκις μάλιστα από κοινού δοχείου 

1 Νΰν πολλαχοϋ σκουτέλλια λέγονται τά πήλινα τρυβλία, κανατοσκούτελλα 

δ’ |ν Κύπρφ τά τής τραπέζης κανάτια καί σκουτέλλια. (Α. Σάκε λλαρ ίου, Κυπριακά 

2.572.) 
2 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσ. 472.7,582.21, Ηβδββΐίπ 8-Ρβτη οί, 

Ροέπιβδ Ρτοάτοιπΐφίβδ 3.210, 4.200, Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων 
στίχ. 151 ("ννε^ηβΓ, Ο&ηηίπα Οταβοα. ιπεάίί 2βνΐ σελ. 297), Μίΐίΐοδΐοΐι- Μ ϋ 11 ε τ, 

ΑοΙ&βί Όίρίοηι&ΐα 6.245, Β. Ρείΐΐ, Τγρϊεοη άβ Οτέ£0ΪΓβ Ραοοππεποδ (Βυζαντ. Χρον. 

11.53). Έπιθι καί τάς ανωτέρω έκ τών τυπικών καί τοΰ Νικήτα Χωνιάτου σημειωθεΐσας 
μαρτυρίας καί πρόσθες ότι ό Διόνυσος ύπό του I. Τζέτζου (Χιλ. 8.586) λέγεται 
ζαβοσκουτέλλης. Ό τύπος ο κ ουτ ελλί τ σ ιν έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι 

Ηβδδβΐΐη^ - Ρετποί, Ένθ’ άν. 4.247. 

3 Κωνστ. Π ο ρ φ υ ρ ογ ε ν νή τ ο υ, Έκθεσις 582.17.21. 

4 Μ ίΐτίοδ ϊ θά - Μ τά 11 βτ, Αοία εί Οϊρίοπιαίπ 6.245. 

5 Έν τή παιδιοφράστφ διηγήσει τών τετραπόδων ζφων (Ένθ’ άν.) γίνεται λογος 
δι’ αργυρά καί χρυσά σκουτέλλια. Σκουτέλλια καί μεσοσκούτελλα αργυρά άναφέρει καί 
Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως 582.17.21 καί 

καί πάλιν ό αυτός (472.7) σκουτέλλια ολόχρυσα καί πάλιν (597.17) σκουτέλλια χυμευτά 

καί διάλιθα. 

ε Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.495. 
7 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Προς τον ίδιον υίόν Ρωμανόν 232.20. 

8 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 362. 

9 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 597.19, 585.17. 

ίο Στίχ. 300. 

ιι Σχολ. εις Άριστοφ. Βατράχ. 1016. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος ϊ'. δ 
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οΰτοι ετρωγον, καί γαβάθαι η γαβάθια1 ή γαβαδίτζια2 ή 

άπαλαρέαι, της τελευταίας λέξεως εκ του Λατινικού οριιΐ&πα παραφθα- 

ρείσης, ώς παρατηρεί ό Ιωάννης Λυδός3, μουχρούτια4 καί πατέλ- 

λ α ι 5 η π α τ ε λ λ ι α 6. Παντα ταΰτα τα ονόματα δεικνυουσιν άφ5 ενός τό 

σχήμα. αφ ετερου δε την χρήσιν η την ύλην, έξ ής τά σκευή ταυτα κατε- 

σκευαζοντο. Ούτως η λ. γαβαθα, ήτις ώς δημώδης ήδη παρ’ Ήσυχίω μνημο¬ 

νεύεται 7, είναι η 03.ν3.ΐ3, η κοίλη δήλα δή λεκάνη ή λεκανίς, ή μουχροΰτα, 

έκ του Τουρκικού πΐΆΐιτήί είναι ή πηλίνη λεκάνη 8, ή άπαλαρέα, ώς όρθώς 

παρατηρεί ό I. Λυδός, παρεφθάρη εκ του θριιΐ&πδ, τό πατέλλα σχετίζεται 

οχι βέβαια, ως θελουσιν οι Βυζαντινοί, μέ τό έκπέταλος, άλλα μέ τό πατάνη 
και το Λατινικόν ραί:ίιΐ3. καί δηλοΐ πάντως ανοικτήν λεκάνην. 

Κατεσκευαζοντο δ αί λεκάναι αΰται, των όποιων τά ονόματα σορζονται 

νυν κατά τόπους9, είτε έκ ξύλου, είτε έκ πηλού (γαβάθια, μουχρούτια, 

άπαλαρέαι) είτε καί έκ μετάλλου (άπαλαρέαι-πατέλλια) έφ’ οΰ έγλυφον διά- 

3 Η 6 88 61 ίο ξ- ΡβΓΠΟί, Ροέιπβδ 3.4126 . 

2 Μ ί 1ε I ο β ί ο Ιι - Μ ίΐ 116 Γ, Αοί& βί Πίρίοιηαΐίΐ 6.245. 

3 Γστέον δέ Ρωμαίοις τό κανουν έπί μέν των ιερών σατούραν, επί δέ των ευωχιών 

ε πο υ λ α ρ ί α ν, ήν απαλαρέαν έξ άγνοιας προσαγορεύομεν (I. Λυδοΰ, Περί μηνών 

1.29 \ντΐ6πεο1ι). Καί έν τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι φέρεται 

και Απαλαρέαν μονχρούτινον, γλνκύν κρασίν επάνω. 

(Ροέιηβδ, 3.185). Άπαλαρέα μουχρούτινος είναι λεκάνη πηλίνη. Άλλας ερμηνείας, μή 

όρθάς, βλ. παρά ϋα Οιη§ε έν λ., Α. Κοραή, Άτ. 1.262 338 καί Ηβ8δβΠη§-Ρβι-αοί, 

Ροέτηεδ Ροάτοιαίςιιβδ σ. 120. 

1 Μουχρουτια = πήλινα λεκανίδια, άναφέρονται έν τοΐς τυπικοϊς των μονών Μίΐτίο- 

8 ί ο 1ι - Μ α 11 ε Γ, Αοίβ εί ϋίρίοπιαίβ 6.245 ώς καί έν ταις Άσίζαις τής Κάπρου, ένθα καί 

μουχρουτοσκούτελλα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6.243.) 

5 Ο Πολυδεύκης, Όνομαστ. 6.12 έγραψε· τάς δέ καλουμένας πατέλλας λεκα- 

νίδας όνομαστέον εί καί έξ αργύρου είεν. 

6 Ο Πολυδεύκης ( Ενθ άν. κεφ. 13) «εΐη δ’ άν ή πατάνη λοπάδιον έκπέταλον, 

δ νΰν ίσως από τούτου καλοϋσι πατέλλιον» καί Αλέξανδρος ό Τραλλιανός (2.161) είπεν 

επίβαλλε από του υδατος εις μέγα καθαρόν πατέλλιν». Κειται δέ κάί έν τφ λεξικφ τοΰ 

Φωτίου «πατάνια- τά έκπέταλα καί αναπεπταμένα λοπάδια, οί δέ πολλοί διαστρέφουσιν 

ώς Ρωμαϊκόν τό όνομα». Κατά τούς χρόνους τού Ευσταθίου (229.2) πατέλλια έλέγοντο 
τά πλατέα ποτήρια. 

7 ’Εν. λ. γαβαθόν. 

8 Φ. Κουκουλέ, Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα, έν Λαογρ. τόμ. 5 σ. 327 έξ. 

9 Η γαβάθα και το γαβάθι είναι πολύλεκτα νΰν. Έν’Άνω Άμισφ τοΰ Πόντου 

παλαρέα τέως έλέγετο ή γαβάθα, έξ ής άπό κοινού έτρωγον οί συνεστιώμενοι (Άρχεϊον 

Πόντου 1.186), αυτόθι δέ «βάλλω παλαρέαν» ίσοδυνάμει τφ παρατίθημι τράπεζαν. Έν 

Κρηνη τής Μ. Ασίας ά π α λ α ρ ε^α ελέγετο ή κοινώς άλλως άπλάδα (Δ. Πουλά κη, 

Λεξικόν, Ιδία τής Σίκινου καί τινων άλλων τόπων (Ζωγρ. Άγων 2. 6), ά π α λ ε ρ ε ά δέ 

η άπαλαρεει εν Χίο» γλυκύσματα καί εδώδιμα προσφερόμενα κατά τά μνημόσυνα 

(έντός άπαλαρεας βέβαια) Πασπάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριον σ. 75. 

Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών. 115 

φορά κοσμήματα 1 ή καί γράμματα καί ρητά Αραβικά, κατά τους τελευ¬ 

ταίους αιώνας 2. Έν ταίς Άσίζαις τής Κΰπρου άναφέρονται καί μουχρου- 

τοσκουτελλα μαρμάρινα, ζωγραφιστά 3. 

Τέλος άς μνημονευθώσιν ενταύθα καί οί επιτραπέζιοι δίσκοι, οιτινες, εκ 

μετάλλου όντες, ενίοτε μάλιστα εκ χρυσού 4, έδέχοντο τους καρπούς καί τά 

γλυκύσματα 5. 

Τά επιτραπέζια Βυζαντινά αγγεία διαιρετέα εις τά διαφόρου είδους 

ποτήρια ή τά αγγεία τά περιέχοντα τά χωνευτικά ποτά καί εις μεγαλύτερα 

υδροφόρα ή οίνοφόρα δοχεία. 

Τά αγγεία, έξ ών έπινον οί Βυζαντινοί ύδωρ ή οίνον εκαλούντο, κατά 

την άρχαίαν χρήσιν, ποτήρια (ενικ. ποτήρι(ο)ν) καί ησαν ή συστομα η 

έκπέταλα, οπότε έκαλοΰντο πατέλλια6. Τό ποτήριον τό προωρισμένον 

κυρίως διά τον οίνον καί πήλινον εκαλείτο καύκος7 ή καυκί(ο)ν8, ήμι- 

σφαιρικόν βεβαίους κατ’ άρχάς έ'χον σχήμα καί κατόπιν απλώς τό τοΰ κοινού 

ποτηριού. Ώς έτερον τύπον τού καυκίου θεωρώ τό καυκάλιον 9, άφ ού 

ι Μακάριος ό Αιγύπτιος όμιλεΐ περί άργυροκόπου καί άναγλυφαρίου γλύφοντος 

διάφορα ζφδια έπί τού δίσκου· Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου, Όμιλίαι· ομιλία 16ί 

(Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 34.617.) 

2 Γ. Παχυμέρους, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1.453.17. 

3 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6. 243. 

4 Περί χρυσών δίσκων όμιλεΐ δ Χρυσόστομος, Όμιλια εις τον ιγ · ψαλμον 

(Μΐ^πε, Ρ.Ο. 55.552.) 

5 Ό Λιβάν ιο ς, (Φθονερός τού γείτονος αυτού πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν 

προσαγγέλ?νει 24 τόμ. 6 σελ. 631 Ρότδίει-) όμιλεΐ διά τούς έπί τής τραπέζης πινακίσκους 

καί δίσκους. Ό Πρόδρομος (Ροέηιεδ 3.321^) παραπονεΐται διά τούς ηγουμένους ότι 

τρώγουν _ 
εκείνοι τά γλυκύσματα μετά των δισκαρίων 

Σχετικός καί ό έκ ποιήματος τού ΙΕ'. αίώνος στίχος 

είκοσι μήλα κείτουνται ’ς χρυσήν απαλαρέαν 

(Η 655β1ίη£ · Ρβτποί, Έρωτοπαίγνια στίχ. 260 σελ. 24.) 

6 Έκ δέ τών Όμηρικών πετάλων καί ποτήρια έκπέταλα τά πλατέα, όποια τά ΐδιω- 

τικώς λεγάμενα πατέλλια· Ευσταθίου, Παρεκβ. 229.2. 

7 Πβ. καί τό σκωπτικόν ποιημάτων 

πάλιν τον καϋκον επιες 

πάλιν τον νονν άπωλ.εαεζ (Θεοφαν. 457.20 εκδ. Βονν.) 

8 Καυκίον παρ’ ύμΐν, κάλιξ δέ παρά σοφοΐς- Σουίδας. Παρά Προδρόμφ (Ροέιηεδ 

3. 124) κεϊταΐ' καυκίν κρασίν ού δίδουν με τό λέγουν ευλογίαν· καυκια αναφέρονται έν 

τφ τυπικφ τής Κοσμοσωτείρας (Β. Ρείίί, Τγρϊεοη άιι ιηοη&δΐέτε άε Ια Κοδίηοεοΐΐτ^ 

§ 70, ΙζννεεΙΐ& 13.54.) 

9 νΩφθη ... κατέχουσα καυκάλιον υδατος' Παλλαδίου έπισ κόπου Ε λεν ο υ¬ 

πό λ ε ως, Ή προς Λαΰσον Ιστορία (Μϊ^ηε, Ρ.Ο. 34.1057). Καυκάλιον υέλινον αναφέρει 

καί ό Άχμέτ έν τφ όνειροκριτικφ του κεφ. ρπζ'. σελ. 163 (Οτεχί.) 
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καί σήμερον έπ έν Καλαμιτσίω Θράκης καύκαλα λέγεται τό ποτήριον. Καί 

τά βασιλικά δέ χαλίντζια, τα ώς καυκία υπό Κωνσταντίνου του Πορφυ¬ 

ρογέννητου χαρακτηριζόμενα \ ή σαν ποτήρια αύτόξυλα καί άγροικικά, ώς 

διδάσκει ό Καισαρείας 'Αρέθας 1 2. Ποτήριον δ’ οίνου ήτο, κυρίως έν τοΐς 

μοναστηρίοις, τό κρασοβόλιν3, έν φ δήλα δή έβάλλετο τό προς πόσιν 

κρασίον. 

Ό Μ. Βασίλειος (κατά μεθυόντων ομιλία ΙΔ'. Μίοηο, Ρ. Ο. 31.456) 

αναφέρει δτι επί των χρόνων των ο! πίνοντες εΐχον επί τής τραπέζης ψυκτή¬ 

ρας καί κρατήρας καί φ ι ά λ α ς. "Οτι ο ψυκτήρ ήτο είδος ποτηριού κατά 

τούς Βυζαντινούς χρόνους μανθάνομεν έκ τού Ησυχίου, παρ’ φ άναγινώ- 

σκομεν ψυκτήρων ποτήριον, δ ημείς ψυκτήρα φαμεν 4 5, καί πάλιν 

ψυκτήρ, δν ημείς ψυγέα, ότι δέ τά υπό των παροινοχόων φερόμενα κρυω- 

τήρια κατά τάς έν τοΐς άνακτόροις εστιάσεις ήσαν οί ψυκτήρες, θεωρώ 
πολύ πιθανόν δ. 

Μέχρι τού Δ λ καί Εμ.Χ. αίώνος άναφέρονται υπό των συγγραφέων 

μεταξύ των έπιτραπεζίων αγγείων οί κρατήρες 6, ’ίσως δέ τότε νά είχον οΰτοι 

τό σχήμα καί την χρήσιν των αρχαίων τοιοΰτων. Πάντως κατά τούς μετά 

ταύτα αιώνας, παρά Βυζαντινούς, τό κρατήρ ισοδυνάμει προς τό μέγα ποτή¬ 

ριον ή καί απλώς ποτήριον 7, κατά δέ τούς τελευταίους αιώνας προς ύδρο- 

φόρον άγγεΐον 8. 

1 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 468.12 ό Κ.είδΐί.6 έν τοϊς σχολίοις του 

(2.28) παράγει έκ του Αραβικοί Ιιΐιαίΐ^. 

2 Σχόλια εις Λουκιαν. Ψευδολ. ή περί τής άποφρ. 27. Πρ. καί Σ. Κουγέαν έν 

Λαογρ. 4.249. 

3 η καν τό κρασοβόλιν μου όξος να τό πλ.ηρώστ/ 

Ροεπιεδ 3.221. Τό μέντοι πόμα μετά του μείζονος δοθήσεται κρασοβολίου’ Ι>. Ρείΐί, 

’Ένθ’ άν. § 24. Βλ. καί Σωφρονίου Εύστρατιάδου, (Ένθ’ άν. Ελληνικά· 

1.274.35.) Κρασοβόλιν ήτο καί τό δοχεΐον, έν ω έβάλλετο ό οίνος καί αυτή ή ποσότης 

του οίνου. Μέ την σημασίαν ταύτην φέρεται ή λ. καί παρά Προδρόμφ (Ροέπιεδ 3.120) 

καί έν ταΐς μοναΐς τής Κρήτης, ένθα κρασοβόλι = ποτηρεά ή ποσόν πινομένου οίνου, 

(I. Κο νδυλάκη, Άπό Χανίων εις αγίαν Τριάδα, Έβδομός 4 1 καί 2) Βλ.καί Α. Κοραή, 

“Ατακτα 1.246 καί Γ. Χατζιδάκιν έν ΟΙοΙΙε 2.290. 

4 Βλ. καί τό λεξικόν τοΰ Σουΐδα έν λ. ψυκτήρ, 

5 Γ. Κωδινοΰ, Περί των όφφικιαλίων 108.13. 

ε Μ. Βασιλείου, Όμιλία ΙΔ’. κατά μεθυόντων (Μϊ^ηε, Ρ.Ο. 31.456), Χρυσο¬ 

στόμου, Λόγος εις τον εαυτόν μη άδικοΰντα ούδείς παραβλάψαι δύναται (Μϊ^ηε, Ρ.Ο. 

52.471) τοΰ αύ τοΰ, Ερμηνεία εις τον ΜΘ'. ψαλμόν (Μί§πε, Ρ.Ο. 55.239), τοΰ αυτοί, 

Είς Ματθαίον ομιλία ΝΗ'. (Μϊ^πε, Ρ.Ο. 58.566.) 

7 Β· Γεωργιάδου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου καί Γεωργίου Βούρτζου 

μητροπολιτών Αθηνών ?ώγοι σελ. 45. Καί ό Δούκας δ’έγραψεν έν τή ίστορίφ του 

(312.13) δτι οί Τούρκοι κατά την άλωσιν ήσαν «τον άκρατον πίνοντες έκ των ιερών 

κρατήρων». 

3 ΟΙ. Λαζαρόπουλος, Σύνοψις τών θαυμάτων τοΰ αγίου Ευγενίου (Α. Π α π α- 

Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών. 

"Ο,π έλέχθη διά τον κρατήρα, ισχύει καί διά τάς κύλικας. Πλατεΐαι 

οίνηραί ή υδροφόροι κύλικες άναφέρονται υπό τοΰ Κλήμεντος 2 καί τοΰ 
Χρυσοστόμου 2, τό τών αρχαίων κυλικών ακόμη, πιθανώς, τότε έ'χουσαι 

σχήμα, εις τούς μεταγενεστέρους δμως αιώνας κύλιξ καί ποτήριον είναι ισο¬ 

δύναμα, ώς δεικνύουσι καί άλλα καί τό οτι τό ποτήριον τίθεται ώς ερμή¬ 

νευμα τής λ. κύλιξ 3. 

Ού μόνον δ’ οί κρατήρες καί αί κύλικες, άλλα καί αί υπό Κλήμεντος, 

Χρυσοστόμου καί Μ. Βασιλείου άναφερόμεναι φιάλαι πιστεύω δτι ήσαν 

έν χρήσει μέχρι τοΰ Ε'μ.Χ. αίώνος4. 

Τέλος παρά τό καυκίν καταλεκτέον καί τό σκυφί(ο)ν, κοΐλον καί σφαι¬ 

ροειδές δοχεΐον προς πόσιν ·\ Τό δ’ έν έγγραφα) τοΰ ΙΓ'. αίώνος άναφερό- 

μενον κεραστικόν 6 υποθέτω δτι είναι δοχεΐον μικρόν περιέχον είδος 

πνευματώδους ποτοΰ. 

Ερχόμενοι νυν επί την ύλην, έξ ής τά αγγεία ταΰτα κατεσκευάζοντο, 

λέγομεν δτι τά μέν ποτήρια ήσαν ύάλινα, καί παρά τοΐς έπιδεικτιώσιν άλα- 

δοπούλου - Κεραμέα) ς, Ροιιίβδ Ιιΐδίοπεε ϊπιρεπί ΤΓερεζαιιίίηϊ 96.10.30) αντι¬ 

διαστέλλει τούς κρατήρας προς τά τρυβλία καί τά κύπελλα. Έν τφ Οοτριίδ "ΙοεδεΓ. 

Ιν&ΐίηοΓαιη τό κρατήρ μεταφράζεται διά τοΰ ποτηροπίωτης. Πρόκειται λοιπόν ενταύθα 

περί λεκανίδος, έν φ έπλύνοντο τά ποτήρια. Τον ποτηροπίωτην παραβάλλει ό Άρέθας 

πρός τό άρχαιον κυλικεΐον (Λουκιαν. Λεξιφ. 7-10. Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις 

τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις, Λαογρ. 4.250.) Νΰν ποτηροπλύτης λέγεται είδος χόρ¬ 

του, δι’ ού πλύνουσι τά ποτήρια (σό ρ ι έν Σινασφ τής Καππαδοκίας), κατ’ αναλογίαν τοΰ 

όποιου έχομεν νΰν τό τσιανακοπλύτ’ς έν Τμβρφ καί Σαμοθράκη, καί τέως έν Σάντφ 

του Πόντου σκευοπλύτη (ή). (Βλ. καί Λαογρ. Ένθ’άν.) 

ι Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2 σ. 176. 14. 

2 Χρυσοστόμου, Είς Ίωάννην δμιλία ΝΑ'. (Μί§πε, Ρ.Ο. 59.283.) Κύλικα άνέ- 

φερε βραδύτερον καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Ταίεΐ, Ειΐδί. Ορυεο. 356.9.) 

3 Κομψώς άγαν καί τριοί δακτύλοις όχεΐν την κύλικα· Μιχαήλ Άκομινάτου, 

τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.169.13· κύλιξ τό ποτήριον, Θεοδώρου Προ¬ 

δρόμου, Κανών περί αντιστοίχων (Αοηπεΐτο άε Ι’Αδεοείπΐίοη 10.132)· φέρεται δέ καί 

έν τώ επ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικφ κυλικεΐον ή ποτηριοθήκη. 

4 Κλήμεντος, Παιδαγ. βι6λ. 2 κεφ. 2.31 σελ. 175.7, Χρυσοστόμου, Είς 

Ματθαίον όμιλία ΝΗ'. (Μί§ιιε, Ρ.Ο. 58.566.), Μ. Βασιλείου, Κατά μεθυόντων όμιλία 

ΙΔ’. (Μϊ^ηε, Ρ.Ο. 31.456.) Νΰν έν Λακωνική φιάλα λέγεται τό ήμίτομον κολοκύνθης 

τής λαγηνοφόρου, τό έχον περίπου τής αρχαίας φιάλης τό σχήμα. 

3 Σφαιροειδή σκύφον αναφέρει Θεόδωρος ό Βαλσαμών (Κ. Η ο πιε., Βίε 

Ερί&Γεππηε άεε ΤΗεοάοτοε ΒεΙεειποπ,λνίεηεΓ δίαάίεη 25.185) σκυφίν έν φ ύδωρ φέρε¬ 

ται έν τή διηγήσει τών θαυμάτιον τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέως, Υετΐε Οτεεοε δεετε 35.22,36.9.) Έν τφ Μ. Ετυμολογική) (549.9) άναγινώσκομεν 

κύφων γίνεται παρά τό κΰφος· όπερ έστΐν σκεύος έγγεγλυμμένον, κοΐλον, τό λεγόμενον 

σκαφίον. Βλ. καί τό παράρτημα τοΰ γλωσσ. τοΰ ϋα Οεπ^ε έν λ. σκύφη. Παρά 

Κωνσταντίνα) τφ Πορφυρογεννήτφ, (Έκθεσις 401.19) ή λ. σκύφιον έχει γενικωτέραν 

σημασίαν δηλοϋσα τό πρός πόσιν ποτήριον καί άγγεΐον. 

6 ΜΠεΙοδίεΙι-ΜϋΙΙβΓ, Αείε εΐ Οίρίοπιείε 4.75.202. 



Μ 

Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

βάστρινα και τορνευτά1, ούχί σπανίως και χρυσά2 κρατούμενα υπό των 

κομψότερων και προσφερομενα διά των τριών τής χειρός δακτύλων 3, τά 

δέκαυκία κυρίως πήλινα μέ αλοιφήν πολλάκις έσωθεν 4, δι’ο και μουχροΰτια 

ποτήρια ή απλώς μουχροΰτια εκαλούντο5, ενίοτε όμως καί, ξύλινα6. 

Οϊ σκΰφοι ή σαν πήλινοι ή ξύλινοι ή καί χρυσοί ακόμη 7. 

Ως δε τα πινάκιά εις τας τράπεζας των πλουσίων καί αβροδίαιτων ήσαν 

αργυρά η χρυσά, ούτως ησαν, κατά τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων, καί τά 

παντοειδή ποτήρια 8, λιθοκόλλητα μάλιστα κάποτε κατά την εξωτερικήν έπι- 

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2.33.1 καί 32.2 (σελ. 176.14.27) καί βιβλ. 2 
κεφ. 3 (σελ. 178.3.) 

2 Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία ΝΑ'. (Μΐ§ηε, Ρ.Ο, 58.509.) 

3 Ο Μιχαήλ Ακομινάτος ( Ενθ’ άν. 2.169.13) όμιλεϊ περί τοΰ «οίνοχοεΐν 
κομψώς άγαν καί τρισί δακτύλοις όχεΐν την κύλικα», ό Μιχαήλ Ψελλός, Πρός τινα 
κάπηλον μεγάλαυχον (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.502) διά τούς «ώυσί κυπέλλοις άκροις 

δακτύλων εύφυώς πως οίνοχοούντας», ό Ί. Τζετζης (Α. Π απ α δ οπού λου - Κ ε ρ α- 

μέως, ν&πα ΟΓΗβοπ 530Γ& 83.27) διά «κύπελλα τά οίνοχοοΰσι τρισί δακτύλοις εύφυώς 
εποχούμενα, ά τοΐς καθηδυπαθοΰσι. .. μέγα τι δοκεΐ καί εράσμιον», ό Παλλάδιος, 

Λόγος ιστορικός (Μί§πε, Ρ.Ο. 47.39) περί συνδαιτυμόνος δυσαρεστουμένου, εάν μή ό 
εστιάτωρ «έπ άκρων δακτύλων χλιαρόν φέρη τήν κύλικα», έπηνέθησαν δέ παλαιότερον 
υπό τού Φίλο στρατού (Έπιστολαί έπιστ. ξ'. σ. 484 Ηβι-οΒει·) τής καπηλίδος· «καί 
τών τριών δακτύλων αί ξυνθέσεις, ΰφ’ ών όχεϊται τό ποτήριον». 

4 Πώς κατεσκευάζοντο καί έστολίζοντο τά αγγεία βλ. ΟΙι. Όΐβίαΐ, Μπηιιεί 2 σ. 710. 

δ Μουχρούτια ποτήρια δεκαεπτά- Ε. Ρείΐί, Τγρΐεοη άε Οτέ^οίτε Ραεουπ&ηοβ 
(Βυζαντ. Χρον. 11.53) 

αύτο? χορταίνει το γλυκυν εις τό τρανόν μονχρούτιν 

και Χιωτικον να ετοάκωοα καν τέοσαρα μονχροντια 

Η ε 5 3 ε 1 ί η £ - Ρ β γ η ο ί, Ροέιηεβ Ρι-οάΓοηιίηιιεβ 3.156, 4.70. 

Τέως έν Πόντφ μ α χ ο ύ ρ τ’ έλέγετο τό πήλινον ποτήριον- Σ. Ί ω α ν ν ί δ ο υ, Ιστορία 
καί στατιστική Iραπεζοΰντος σ. κβ'. τού γλωσσάριου. Τήν έκ πηλού κατασκευήν πότη- 

ρίων καί καυκίων δηλοϊ η τε μεσαιωνική παροιμία «ποδονιπτήρ καί κύπελλυν έκ τών 
αύτών χωμάτων» (Κ. Μανασσή, Σύνοψις Χρον. στίχ. 2093, 6031 (σελ. 91 καί 256.) 

Βόν.) τό έν τοΐς τυπικοϊς μονών καυκίον όστράκινον (Ε. Ρείΐί, Τγρΐεοη άυ Γηοη^δίετε 
άε 13 Κοδηαοδοήτα § 70. (Ιζτνεδίία 13.54) και τό τοΰ σχολιαστοΰ τού Άριστοφάνους, 

(Νεφέλ 380) ποτήριον κεραμεούν... τό λεγόμενον καυκίον. Περί κυπέλλων έξ ύάλου 
καί χοός ωμίλησε καί ό Μιχ. Ψελλός πρός τινα κάπηλον μεγάλαυχον (Κ. Σάθα, 
Μεσ. βιβλ. 5.502). 

3 Εεο 81εΓη03ε1ι, Νΐεοΐαί Ο&ΙΚοΙίβ ε3ηπίπ& άριθ. 17.1. Περί καυκίου έκ λίθου 
σαρδώνυχος βλ. κατωτέρω. 

7 Έκ τού αυτού πηλού ή κεραμεύτρια χειρ, κατά τόν Κωνστ. Μανασσήν 
οίδε κεραμεύειν , , , , , 

ονρανην και κνπέλλιον και σκνφον και νιπτήρα 

Ε. Μ111 ε γ, Ροέιπε ηιοτπΐ άε ΟοπδΙαηίίπ Μαπεδδέδ (Αηηιΐ3ΪΓε 9.47. 337) Κ. Ηογπ», 

ϋίε Ερί§Γ3ΐηιαε άεδ Τΐιεοάοτοδ Β3ΐδ3ΐηοη (\νϊεηθΓ δΐιιάΐεη 25.185.) 

8 Ό Λέων έν τοΐς τακτικοϊς του (20.80 Μίδπε, Ρ. Ο. 107.1033) συνίστα, Τνα έν τφ 
στρατφ τά ποτήρια είναι αργυρά διό τούς έχοντας, διά δέ τούς άλλους ξύλινα. 
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φάνειαν. Θά ήσαν δέ τά έκ πολυτίμου μετάλλου έκπώματα ταϋτα πολύ συν¬ 

ήθη, άλλως δεν εξηγείται διατί οί συγγραφείς άποτρέπουσιν από τής χρή- 

σεως αύτών λέγοντες ότι, εάν τις έμβάλη εις αυτά θερμόν πόμα, ή λήψις θά 

είναι έπώδυνος καί άν πάλιν ψυχρόν, τό κράμα θά έπηρεασθή ως πρός τήν 

γεύσιν από τήν περιέχουσαν ύλην ι. Γνωστού δέ ό'ντος δτι υδροφόρα αγγεία, 

ώς οί έμπόται, ήσαν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί έκ λίθου διαφανούς, 

τού κοινώς λεγομένου κρύου 2, δεν πρέπει νά θεωρήσωμεν υπερβολήν δτι τό 

έν τώ έπυλλίφ τά κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην άναφερόμενα λίθινα 

ποτήρια ήσαν φανταστικά. Υπερβολή πως βεβαίως είναι δτι ταύτα ήσαν έξ 

υακίνθου λίθου ή σμαράγδου 3. Πάντως "Αννα ή Κομνηνή έν τή Άλεξιάδιτης 

(177.2.5) αναφέρει καυκίον σαρδωνΰχιον, ό Πορφυρ. (Έκθ. 661. 13) ποτήριον 

όνυχίτου καί τό τυπικόν τής μονής Γρηγορίου τού Πακουριανού 4 ξεστίρν κρΰον. 

Πάντα σχεδόν τάνωτέρω ποτήρια σφζονται καί παρ’ ήμΐν βοηθούντα 

ημάς έν πολλοϊς, ινα κατανοήσωμεν όποια ήσαν κατά τούς Βυζαντινούς χρό¬ 

νους τά ομώνυμα των, λέγω δ’ έν πολλοϊς, διότι πρέπει νά έχωμεν ύπ’ όψιν 

δτι τό αυτό όνομα κατά διαφόρους αιώνας έδήλου πολλάκις δοχέϊον διαφό¬ 

ρου είδους. 

Λοιπόν παρ’ήμϊν πολΰλεκτα καί πολΰχρηστα είναι τά ποτήρια, έν 

Πόντφ δέ, Σαράντα Έκκλησίαις καί Κρήτη τό καυκί 5 καί έν Μακεδονία 

τό καυκόπουλλο6. Κρασοβόλι έν Μαδΰτω καί Ήπείρφ λέγεται τό 

ποτήριον τού οίνου, τό κοινώς άλλως κρασοπότηρο, κρατήρας έν 

Πολιχνήτω καί τισι άλλοις χωρίοις τής Δυτικής Λέσβου λέγεται σκεύος τι, 

δΓ ού πίνουσιν οίνον, κρατηροπότηρο έν Ήπείρφ λέγεται τό μέγα κρα- 

σοπότηρον καί έν Μάνη κρατηροπότηρα τά ποτήρια τού οίνου ή τού 

ύδατος. Άφ’ ετέρου ά κύλικας έν τισι χωρίοις τής Ρόδου λέγεται είδος 

αρχαίου οίνηρού αγγείου, σκύφος έν Ήπείρφ 7 ξύλινον μονοκόμματον 

ι Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 3 (σ. 177.22.) Πρ. καί τήν εις τόν Χρυσό¬ 

στομον άποδιδομένην ομιλίαν εις τόν Φαρισαίον (Μί^πβ, Ρ.Ο. 59.592.) καί τού αυτού, 

ομιλία εις Ματθαίον ΝΑ'. (Μΐ§ηε, Ρ.Ο. 58.509) καί πάλιν τού αύτού, Όμιλία εις τόν 

ΜΘ'. ψαλμόν (Μί^ηε, Ρ.Ο. 55.239). 

2 Οί παλαιοί (ύαλον έκάλουν) τήν διαφανή λίθον, τόν ίδιωτικώς λεγόμενον κρύον, 

έοικότα δέ ύάλφ- Σχολ. εις Άριστοφ. Νεφέλ. 768. 

3 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 393 έξ. 523. 

ί Ε. Ρείΐΐ, Τγρΐοοη άε ΟΓέ^οΐτε Ρπεουππηοβ (Βυζαντ. Χρον. 11.53.) 

5 Κυρίως τό τού οίνου- Σ. Ίιοαννίδου, Ένθ’άν. σ. ιη'. τοΰ γλωσσάριου. Έν 
Σαράντα Έκκλησίαις τής Θρήκης καί Πόντφ καυκί λέγεται τό φλιτζάνι τού καφέ. 

Έν Κρήτη καυκί λέγεται τό ήμίτομον τής λαγηνοφόρου κολοκύνθης, έξ οδ πίνουσιν 

ύδωρ ή οίνον οι έν τοΐς άγροΐς εργαζόμενοι. 

6 με τό μικρό καυκόϊπουλλο 

θέλω να πιω πεντέξι στίχ. ποιήμ. 

7 Ζωγρ. Αγών 1.54, Ν. Νίτσου, Μονογραφία περί τής έν Ήπείρφ κώμης τού 

Τσαμαντά σ. 283. 
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άγγεΐον, εν φ θέτουσι την τροφήν των βοών ή εν Κύμη \ ένθα ποτίζουσι 

τά ζώα, έν Βιάννφ Κρήτης μέγα κοχλιάριον, δι’ οΰ άναδεύουσι τό βραζόμε- 

νον γάλα και τέλος έν Καλαβρία τής κάττο Ιταλίας σύφου ή σΰφα κα?,ειται 
ό των αρχαίων σκΰφος 2. 

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάζεως 

λέγει οτι, οσάκις ό βασιλεύς έν εκστρατεία συνέτρωγε μέ εθνικούς, επί τής 

βασιλικής τραπέζης παρετίθεντο σκουτέλλια ολόχρυσα, μινσουράκια ολόχρυσα 

δύο και όρθομίλια ολόχρυσα δύο 3. Καί προσεπάθησε μέν ό τό κείμενον 

σχολιάσας Κεΐδίτο νά όρίση τί είδους αγγεία ή δοχεία ήσαν τά όρθομίλια 

ταύτα, δεν τό κατίόρθωσεν όμως, νομίζω 4. Ουδέ βοηθούσιν όσα λέγει ό 

Σουΐδας, όστις έν λ. τρΰβλιον γράφει1 τρύβλιον όξυβάφιον, πινάκιον, ποτή- 

ριον, όρθομίλιον. Πάντως, άν τις εις την έτυμολογίαν τής λέξεως άπίδη, 

όρθομίλιον θά ήτο άγγείον ορθού μιλίου, ήτοι μιλιαρίου τό σχήμα έχον, 

ήτοι κιονίσκου εύρυτέρου κατά την βάσιν και στενωτέρου κατά την κορυφήν, 

πάντως δ’ εύρυχώρου, άφ’ οΰ καί νυν παχύς σαν θρομίλι ή σάν θρομίλα 

λέγεται έπι παχυσάρκου ατόμου 5 Τώρα, άν, ώς θέλει ό Κείδίςθ, τό άγγεΐον 

εχρησίμευε προς θέρμανσιν ΰδατος, άγνοούμεν. Έλέγετο μέν ό ΐπνολέβης 

παρά Βυζαντινοΐς μιλιάριν 6 και έχομεν έπ'ι των Βυζαντινών τραπεζών 

αγγεία θερμόν δεχόμενα πόμα ή, είναι έν τούτοις έπι τού παρόντος παρακε- 

κινδυνευμένον, μέ τά πενιχρά στοιχεία, άτινα έχομεν ύπ’ δψιν, νά όρίσωμεν 

ι Τρίμη. Κυμαϊκά σ. 28. 

2 0. ΜοΓΟδί, Ε’είβωβηίο Οτεοο ηβΐ άί&ΐβΐίί άεΠΊΐ&Ηίΐ πιεπάίούαΐβ (ΑτοΗίν. 

ΟΙοη. 12.93.) 

3 Κωνσι. Πορφυρογέννητου, Έκθ. τής βασιλ. τάξ. 472.7. 

4 Βλ. τά σχόλιά του εις τό ανωτέρω χωρίον τόμ. 2.562. 

5 Έν Κρήνη καί Ίκαρό* λέγουσι παχύς σάν τό θρομίλι, έπι γυναικός δ’ έν Σύρω 
Κύθνω, Κυθήροις καί Κρήτη, είναι σό θρομίλα. 

6 Ίπνολέβης τό έν τή συνήθεια μιλιάριον, Άρέθας είς Λουκιαν. Λεξιφ. 8. Βλ. 

τον θησαυρόν έν λ. μιλιάριον καί Σ. Κ ο υγέαν, Ένθ’ άν. 4.250. ΗβεεεΙίη^-ΡβΓηοΙ, 

Ροέοΐ€5 ΡΓοάΓοηιΐςιιεδ 3-102. 5. Κτ&ιΐδδ, Ζπγ υηβςΐι. υ. 1&1εϊη. Εεχί1<:ο§τ3.ρ1ιΪ€ αιΐδ 
]ηάί5ε1ιεη ζ)υε11ει? Β. Ζ. 2.506. 507. 

7 Περί θερμού κράματος έγχεομένου είς μετάλλινα έκπώματα ώμίλησεν ό Κλήμης 
έν τφ παιδαγωγφ του (βιβλ. 2 κεφ. 3.35 σελ. 177.23), περί θερμού ΰδατος χρησιμοποιού¬ 

μενου κατά τό φαγητόν καί τό ποτόν ό Χρυσόστομος, Εις την "Ανναν λόγος Δ'. 

(Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 54,666), ό δέ Παλλάδιος, Λόγος ιστορικός (Μί^πε, Ρ.Ο. 47.39.) περί 
συνδαιτυμόνος δυσαρεστουμένου, εάν μη ό έστιάτωρ «επ’ άκριον δακτύλων χλιαράν φέρη 
την κύλικα··, γνωστόν δ’ είναι τό έν ταϊς τραπέζαις των μοναχών κυμινόθερμον ή «τό 
θερμόν ύδωρ κυμίνω συνηρτυμένον» ή τό «κυμινάτον θερμόν πόμα» Ι>. Ρείϊΐ, Τγρϊοοη 
άα ιηοπαδίέτε άε \ά Κοδίιιοδοίίπι (Ιζ\ν65ί. 13.35), Μ ϊ Ιτΐ ο ε ϊ ο 1ι-Μ ϋ 11 ε γ, Αείε. εΐ ϋΐρΐ. 
5.363 καί τό εΰκρατον τό συνιστάμενον έκ πεπέρεως καί κυμίνου καί άνίσου θερμού, 

(Θεόδ. Στουδίτ. τόμ. 99 στήλ. 1716.) Βλ. καί Ε. ^&πδε1ιηε εΐ Ε. Οεεοποπιοδ, Αΐί- 

ιηεηΐδ εί τεεεΐΐεδ εηΙίη&ΪΓεδ άεε Βγζ^ηίϊπδ σ. 14 τού Ιδ. αποσπάσματος. 

Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών. 121 

τήν χρήσιν αυτού. "Ας άρκεσθώμεν πιστοποιούντες ότι τό όρθομίλιον ήτο 

μετάλλινον δοχείον, εύρύχωρον, ορθού μιλιαρίου τό σχήμα έχον λ 
Κατά τον Άθήναιον (ΙΑ'. 87ο) ή κοινή συνήθεια όξύβαφον έκάλει «τό 

όζους δεκτικόν σκεύος», έν τοΐς νόθοις δέ λόγοις τού Χρυσοστόμου γίνεται 

λόγος περί αγγείου δεχομένου οζος 2. “Οτι οΐ Βυζαντινοί είχον επι των τρα¬ 

πεζών τίον τό ήμέτερον ζιδερό, οπερ κατά τον σχολιαστήν τού Νικάνδρου, 

έλέγετο γ α ρ ά ρ ι ο ν * είναι εκτός πάσης αμφιβολίας, εκείνο μόνον, τό όποιον 

είναι άγνωστον είναι όποιον τι σχήμα είχε τούτο. Έγώ τό φαντάζομαι ως 

φιαλίδιον ή φιαλοειδές, μή άποδίδων πίστιν εις τάς μαρτυρίας τών σχολια¬ 

στών, οιτινες τά όζύβαφα θέλουσι τρυβλία, κυμβία ή έμβάφια 4. 

Έκ τής Λατινικής λέζεως οιιοαπι& κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ώς 

κατωτέρω θά ίδωμεν, δοχείον μετάλλινον, έν φ έθερμαίνετο τό προς νίψιν 

τών χειρών ύδωρ έλέγετο κούκουμος ή κουκούμιον. Εκ τού αυτού δέ 

οιιοιππο. έλέχθη και κ ου κ ο υ μ ά ρ ι ο ν. Γο κουκουμαριον τούτο, οπερ και 

ούτω καί κουμάρι κοινώς νυν λέγεται,5, άναφέρεται ώς οινηρόν άγγεΐον 

έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως (95.14.15, 153.11.15) θά είχε δέ αναμ¬ 

φιβόλους, οπερ και νύν σχήμα, ήτοι θά ήτο άνευ λαβής μέ λαιμόν κάποτε 

ι Τό όρθομίλιον, άρτο μίλι έν Ρόδφ καί θρομίλι νύν έν Κρήτη καί παλαιό- 

τερον παρά Σαχλίκη (Έρμήν. 537) είναι όργανον ταλασιουργίας άποτελούμενον έκ 
βάσεωςή ξύλινης ήμίσεος περίπου μέτρου μήκους ή έκ λίθου όμοιου προς την βάσιν 
τών τής εκκλησίας μανουαλίων, είς τό κέντρον τού όποιου υπάρχει κοίλωμα, εντός τού 
όποιου περιστρέφεται διά τής χειρός ό άτρακτος, είς δν περιελίσσεται τό έκ τής άνέμης 
έξελισσόμενον νήμα. Τό θρομίλι τούτο γράφουσι διά τού υ, προς τό ορθός μύλος συνδέ- 

σαντες τον περιστρεφόμενου άτρακτον (Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ' 2.170, Έπιστ. Επετ. 

3.97) ή προς τό άτρακτο μ ύ λ ι ο ν, (Β ενετοκλέους, Βραχεΐαι παρατηρήσεις σ. 68) 

ή προς τό τροχομύλιον (Α. Κοραή, Άτακτ. 4.179.719.) Φρονώ ότι καί τό όλον 
ταλασιουργικόν όργανον έλαβε τό όνομα έκ τής βάσεώς του τής λίθινης, ήτις ομοιάζει 

πρός μίλιον, δΓ ό καί θρομίλι γραπτέον. 
2 Χρυσοστόμου, Είς την Χαναναίαν καί είς τον Φαραώ (Μΐ^ιιε, Ρ.Ο. 59.663.) 

3 Κύμβοιο Αντί τού όξυβάφου, οΧον έμβαφίου είς τράπεζαν πεποιημένου, οπερ καλεΐ 

γαράριον ή συνήθεια (Σχόλια είς Νικάνδρου θηριακά 526.) 

4 Όξίδες, ά καλοΰμεν όξυβάφια (Σχόλ. είς Άριστοφ. Ιππείς 1301.) "Οτι τό τρύβλιον 
μεΐζον τού όξυβάφου (Σχόλ. είς Άριστοφ. "Ορνιθας 360.) τρύβλια· Λεκάνια δε και 
λεκανίδας τά μείζονα τών όξυβάφων καί έκπέταλα (Σχόλ. είς Άριστοφ. Άχαρν. 1109.) 

Ό Κλήμης, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφάλαιον 2.35 σελ. 178-6 διαστέλλει τά όξύβαφα τών 

λεκανών καί πινακίσκων καί τρυβλίων. 
δ Κουμάρι νύν κοινώς λέγεται όρθόλαιμον υδροφόρο ν άγγεΐον, κουκουμάρα 

έν Κύπρφ, (Α. Σακελλαρ ίου, Κυπριακά 2.609) άγγεΐον ΰδατος κατά τον λαιμόν έχον 
έσωθεν όπάς, παρά Ροδίοις ή άλλως λεγομένη λαγήνα, (Βενετοκλέους, Βραχεΐαι 
παρατηρήσεις σ· 114), κουκουμάρι δ’ έν Σύμη μικρά στενόλαιμος λάγηνος, (Μ. 

Γ ρ η γο ρ ο πού λου, Ή νήσος Σύμη σ. 44.) Περί τής λ. κουμάρι βλ. Ο. Μβχβτ, 

Νειι^Γ· δτιιά. 3.34., Μ. ναβηιβΓ, έίιιάββ Οτέοο - δίβνββ 2.249, ΕοίδΕβ έν τοΐς 

σχολίοις είς την έκθεσιν τής βασιλ. τάξεως 2.201. 
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στενόν, έξ οΰ μετά τίνος ήχου θά έξήρχετο τό, υγρόν, θά ετίθετο δ= εντός 
αΰτοΰ ύδωρ η οίνος ι. 

Ετερον αγγείο ν οίνου η υδατος, παρομοίου προς τό κουκουμάριον σχή¬ 

ματος, ητο και οέμποτης η τό εμποτοπουλλον2, σήμερον 6 μ π ό τη ς, 

νεμπότης ή τό νεμπότι ή μπότι3 (παρά τό (εμ)πίνειν ) πήλινον 

κυρίως, αλλά και εξ άλλης ενίοτε πολυτιμοτέρας ύλης κατασκευαζόμενον. 

Αννα λ. χ. η Κομνηνη ( Αλεξ. 1.177.6) αναφέρει και έμπότην κρυον. 

Παρά τον εμπότην δε μνημονευτέος καί ο βομβυλιός4, σήμερον 

πολλαχοΰ μπουμπουλαςη μπούρμπουλας, σΰστομον πήλινον αγγειον, 

οΰτω κληθέν έκ του βόμβου, δν παράγει καταφερόμενον τό έν αΰτφ υγρόν. 

Είδος βομβυλιοΰ ήτο καί τό κουτρουβ ιον πολλάκις υπό των Βυζαν¬ 

τινών συγγραφέων μνημονευόμενου 5, κροταφοειδές άρχικώς δοχεΐον πήλι¬ 

νον δι’ οίνον ή ύδωρ, μετά ή άνευ λαβής, σωζόμενον νυν υπό τον τύπον 

κουτροΰβιή κουτρούπι, περί οΰ διά μακροτέρων άλλοτε έπραγματεΰ- 

θημεν έν τφ περιοδικφ Λαογραφία, ένθα καί τον φιλόμουσον αναγνώστην 
παραπέμπομεν 6. 

Επειδή δε τα πήλινα ταΰτα αγγεία έχρησιμοποιοΰντο προς ψΰξιν του 

έμβαλλομένου υδατος κατά τό θέρος, διά τούτο έχαρακτηρίζοντο ταΰτα καί ώς 

ι Αγνοώ πού στηριζόμενος ό Κ. ’Ά μαντος ύπεστήριξεν (έν ’ Αθήνας τόμ. 23.488) 
οτι τά κουκουμάρια είναι ποτήρια. 

2 άλλα καί τό μποτόπονλλον να γέμιζα κραοίτζιν 

τό άαπρον εμποτοπουλλον γεματον κρααοβόλιν 

Ηβδδβ1ϊιι§; - Ρβπιοί, Ροέπιεδ ΡτοάΓοιηίηυβδ 4.89.117. 

3 Τό πήλινον, άλλ* ενίοτε καί ξύλινον άγγεΐον του υδατος λέγεται πότης έν Κυπρφ, 

μ π ό τ η ς έν Ήπείρψ καί Λευκάδι, νεμπότης έν Χίψ, μπότι έν Πελοποννήσψ καί 
έμπότι καί νεμπότι έν Χίφ. 

4 δέ μή απαξίωσης τήν κύλικα, ήν δέ βουλή τον βομβυλιόν, οΤς γάρ ό άνήρ 
έντέθραπται, τούτοις σε δεξιώσεται, εΐπεν ό Μιχ. Ψελλός (Τβϊβΐ, Ειΐδίαίΐπί 
Οριίδο. 356 9.) Βομβυλιός τό στρογγυλόν, οΐα τά νΰν πιθάκνια· Άρέθας εις Λουκιαν. 

Λεξιφ. 7- 10. *Επι9ι Σ. Κουγέαν έν Λαογρ. 4.250. 

5 Διά τούς ηγουμένους εΐπεν ό Πρόδρομος δτι πίνουσιν 

εκείνοι πάντα τό γλνκνν μετά των κοντρονβίων 

ΗεδδεΙίιι^-Ρβι-ηοΙ, Ροεπιεδ 3,314· έψυχρισμένα κουτρούβια αναφέρει Χριστό¬ 

φορος ό Μυτιληναιος (Ε. ΚπΠζ, Πιε ΟοάίοΜε άεδ ΟΙιπδΙορΙιοΓΟδ Μίίγίεπιίοδ 29), 

έγραψε δέ καί ό I. Τζέτζης (Σχόλια εις Λυκόφρ. Αλεξάνδραν στίχ. 786) βομβυλιός 
ζωύφιον παρά τό βομβεΐν, ό>σπερ καί τό πινόμενον κουτρούβιον. 

6 Φαίδωνος Κουκουλέ, Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα έν Λαογραφ, 

τόμ. 56.327 έξ. Ώς κουτρούβια έχαρακτήρισεν ό Γ. Σωτηρίου καί αγγεία εύρεθέντα 
κατά τήν ανασκαφήν των έρειπίων τοϋ παρά τον ’Άρειον Πάγον Βυζαντινού ναού 
(Άρχαιολ. Δελτ. 2.136). 

Είκ. 2. Πίνακες, πινάκια, ποτήρια καί έμποτόπουλλα επί τής τραπέζης τού φαγητού. 
Έκ ψηφιδωτού τού άγ. Μάρκου Βενετίας (ΙΓ'. αί.) απομιμούμενου Βυζαντινόν 

βασιλικόν γεύμα, (θά. Όίοΐαΐ, Μ&ηιιεί 2.805.) 

τής βασιλείου τάξεως (466.16,467.1) μέ μόνην τήν διαφοράν δτι εκεί είναι 

ταΰτα αργυρά ή χαλκά 3 καί ενίοτε μεγάλα άντιστοιχοΰντα προς τάς σημε- 

1 Περί τής λ. βλ. Α. Κοραή, “Ατακτα 2.415,416, Γ. Χατζιδάκιν εν ΜΝΕ. 
1.239, Ρ. ΚτβίδεΙίΓπεΓ, Όετ άειιΐί^ε Ιεδΐπδοΐιε Όϊίΐΐεία 118, Π. Παπαγεωργίου 
έν Β. Ζ. 3.238. Νΰν πολλαχοΰ γνωστή ώς κρεντήρι καί κρωντήρι, έν Άδριανουπόλει 
κρυωντήρι. 

2 Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη -Σκύρος σ. 174 (άρ. 215.) 

3 Τό ψυχριστάριον ό Μ. Φιλήντας, Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία Ελληνική 
3.164 παρήγαγεν έκτου ψεκαστήρων, Βλ. Μιχ. Στεφανίδην, έν Αεξικογρ. Αρχ. 5.76. 

Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών. 123 

κ ρ υ ω τ ή ρ ι α, εξ ής λέξεα>ς έξειλίχθη τό σημερινόν κρ (υ) ω ν τή ρ ι ζ προς 

δ αντιστοιχεί τό σημερινόν Λήμνιον κρυγιουκάνατου καί ό τής Σκύρου 

κρυολόγος2, ώς ψυχριστάρια δ’είναι ταΰτα γνωστά έκ τής έκθέσεως 
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ρίνας στάμνας, αίτινες πάλιν, διά τον αυτόν λόγον, καλούνται νυν κρυολό- 

γοι1, κουργιολόγοι2ηκουρλογοι3. 

Ανωτέρω έμνημόνευσα χωρίου του Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (1402.18), 

πιστοποιούντο; δτι έπί των χρόνων του τά ξύλινα επιτραπέζια σκευή εκα¬ 

λούντο κανά, μαρτυρία, ήν έπιστοποίησε και τό εις την καθαρεύουσαν 

γεγραμμένον κείμενον του μικρόν μεταγενεστέρου Νικήτα του Χωνιάτου, 

διά του κανά απόδωσαν τό του δημώδους κειμένου πινάκια καί σκουτέλ- 

λια4. Ότι με τά κανά ταΰτα σχετίζεται άφ’ ενός τό σημερινόν κανί(ν) τό 

δηλοΰν υέλινον ή άργυροΰν άγγεΐον ροδοστάγματος 5, άφ’ ετέρου δέ τό έν 

έγγράφοις του ΙΑ'. καί ΙΒ'. αίώνος άναφερόμενον κανάτιν η κανάτη 6, 

ουδεμία υπάρχει αμφιβολία. 

Θά ήτο δέ τό κανάτιον ή ή κανάτη (νυν κανάτα), ής γνωρίζομεν τό 

σχήμα, άρχικώς ξυλίνη — κατόπιν βέβαια καί πηλίνη — ό>ς καί ή ετυμολογία 

δηλοΐ καί ή νϋν χρήσις πιστοποιεί, καί θά έχρησιμοποιεΐτο, ώς καί σήμερον, 

δι’ οίνον ή ύδωρ. 
Κανάτας δέ είδος, δι’ ύδωρ ή οίνον επ’ ίσης χρησιμοποιουμένης, θεωρώ 

καί τό μεσαιωνικόν μισοΰριν7, στηριζόμενος εις τό δτι έν Κοζάνη καί 

αλλαχού τής Μακεδονίας νυν μπσουρα λέγεται ή πηλίνη κανάτα, δι^ ής 

κιρνώσι τον οίνον, μτζουρι εν Μακεδονία άγγεΐον χωρητικότητος ημι- 

σείας οκάς, μουζουράκι δ’έν Κρήτη κανατοειδές άγγεΐον δι’ ελαιον. "Οτι 

δέ τό μεσαιωνικόν μισοΰριν ήτο πολλάκις πήλινον, δεικνύει πρώτον οτι εν 

τοις ΙΙροδρομείοις ποιήμασιν άντικαθίσταται διά του μουχροΰτιν 8 καί δεύ¬ 

τερον δτι έν χειρογράφφ του τέλους του ΙΒ'. ή των άρχών του ΙΓ'. αίώνος 

1 Κουολόγος έν τη περιοχή Κυλλήνης καί Αροανίων έν Πελοποννήσω ώς και εν 

Θάσφ λέγεται οτάμνος πηλίνη διά την ψύξιν του ποσίμου ΰδατος χρησιμοποιούμενη. 

2 Ούτως έν Μαδύτψ. 

3 Έν τφ χωρίφ τής Θάσου Θεολογώ. 

•ι Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 758.5. 

5 Νυν πολλαχοϋ κανί ή ροδοκάνι λέγεται ύάλινον άγγεΐον, έν ώ τοπσθετοΰσι 

ροδόσταγμα. Ή λέξις καί έν ποιήμασι τοϋ ΙΕ' αίώνος 

κανϊν τον ροδοστάγματος, μόσχος της Αλεξάνδρειας 

Ηβδδβΐίη^-Ρετηοί, Έρωτοπαίγνια στίχ. 349. Κανί έν Λήμνφ λέγεται καί τό 

πλεκτόν καλάΟιον τό χρησιμεΰον ώς φίμωτρον τών βοών. Περί τής λ. κανί βλ. Α. 

Κοραή, "Ατακτα 4.218 καί τοϋ αύτοΰ εις Ηλιοδώρου Αίθιοπικών μέρ. Β σ. 114. 

6 ΤτΐποΙιεΓά. 8ν11. 161. 121. Ρ. δοάηβίάβΓ, Μΐίίεΐ£πεο1ύ5θ1ιε υτίτυπάση έν 

βαείίση οηά ΡοΓεοάυη^ση τόμ. Ι' σ. 273. Βλ. καί Σπ. Λάμπρου, Βησσαρίωνος 

έγκώμιον εις Τραπεζοΰντα (Ν. Έλλην. 13.202.) 

7 αυτός χορταίνει τό γλνκνν εις τό τρανόν μισοΰριν 

Ηεδδβΐίη^-Ρετηοΐ, Ροέιηεδ ΡΓοάτοιηΐφιεδ 4-70. 

δ Ηε58ε1ΐη£ - ΡετποΙ, Ένθ’άν. 

Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών. 

, , * όστ πάνινο ν ιιισοΰριν άποσταλέν τφ 
υπάρχουσι στίχοι αναφερομενοι «εις οστρακ 1 

Πατριάρχη» *· 

λέξεων άν ακλίνε σθα ι ° «Λ Ιηΐ, πολ¬ 

τοί η γραφόμενων), αιτινες απ0 ™ 0{, . Θεσσαλονίκης Εΰστάβιος 
λιόας Ισοδυναμοΰσι προς το παβεζεαθαι. Ουτω ο 1 % των 

—^·« ·■ «”·»" ■·«"· 

τηρας ^/ΛλΤσίαις μονονουχΙ τό πρόσωπον ταΐς λοπάσ,ν έπ,ρρ,ττοσν. 

εξασκων και κατακεκΛ ^ * * - ν„ καί «συγκατακείμενος 
έπιθυμών νά γραφωσι συμπόσια καισκημένον ήτοι άκκοΰ- 

, . τλ ΠατοιάοΥυ (I. Σακκελίωνος, Ανέκδοτα 

2 Φιλοθέου, Κλητορολογιον, 160.8, 163.18- η * 

βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου. 

3 Ιζννεβάα 6.85 ^ Π σεχ. 161.30 καί βιβλ. 3 κεφ. 2.35 σ. 

4 Κλήμεντος, Παιδαγ. ’ ,Φ* θ έ δ ρ ιο ν Αποδίδει ό Κ α ισ α ρ ε ί α ς 
Π8. Τόν κλιντήρα διά του συγχρόνου κ λ ι ν^ο κ^αα ^ ^ Λαογρ. 4.8Β0. 

•Α ρ έ θ α ς, Σχόλ. εις Λουκιαν. χό 6 σελ. 580.7, 587.13 (Ροτεΐετ)· 

γέλλει 24 (τόμ. 6.31). 

ο Μί&ηε, Ρ.Ο. 31.976. 
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στιβάδων κα τα κειμένους και τά δείπνα τοις άρίστυις συνάπτοντας»1, 

κατά τον εκτον δ’ αιώνα ό Προκόπιος είπε διά την Θεοδώραν, οτι ελθούσα 

εις την οικίαν τίνος των επιφανών, μεταξύ πότου «εις τόπρούχονάνα- 

βάσα τής κλίνης... ούδενί κόσμφ άπηξίωσε την ακολασίαν ενδείκνυ- 

σθαι» ζ. 

Κατά τον ΚΗ'. κανόνα τής εν Λαοδικεία συνόδου άπηγορεύθη «εν τφ 

οΐκφ τού Θεού έσθίειν και άκκοΰβιτα στρωννύειν» 3. Κατά τον Ι'. αιώνα, 

επί Νικηφόρου Φωκά, ό Λιουτπράνδος παρεπονεΐτο οτι, έν φ ετρωγεν εν τή 

τραπέζη Μιχαήλ τίνος στρατηγού Χερσώνος, εκείνος επεξέτεινεν επ’ αυτού 

την πτέρναν 4, κατά δέ τον βίον τού οσίου Λουκά τον συνταχθέντα κατά 

τον Γ αιώνα, ό οσιος εν Θήβαις ευρίσκει τον καλέσαντα αυτόν Κρινίτην 

«επί τραπέζης άβράς άνακεκλιμένον, επεί άρίστου καιρός ήν» καί ψέγει αυτόν 

λέγων «οιον δέ καί σαυτόν έπέδωκας τοίς εστιωμένοις οΰκ επί κλίνης 

ούκ επί άλλου του καθεζόμενον εύσχημόνως, άλλ’ επί στρωμνής ύπτιον 
άνακείμενον» 5 *. 

Έκ τών ανωτέρω μαρτυριών φαίνεται οτι μέχρι τέλους τού Ι'. αίώνος 

συνήθιζον οι Βυζαντινοί νά τρώγωσιν άνακεκλιμένοι, ή συνήθεια δμως αύτη 

δεν ήτο γενική. Έν τφ μεταξύ, καί δή πολύ προ τού Γ. αίώνος, είχεν είσαχθή 

καί τό έθιμον τού κάθησθαι επί εδρών Ό συγγραφεύς τουλάχιστον τού 

βίου τού οσίου Λουκά δμιλεΐ έν τφ προμνημονευθέντι χωρίω περί τού έξ- 

ηπλωμένου επί κλίνης ή «επί άλλου του καθημένου», έχομεν δέ καί ρητήν 

μαρτυρίαν τού Καισαρείας Άρέθα (850 - 932), δστις, σχολιάζων τό ανωτέρω 

εκ τού Παιδαγωγού τού Κλήμεντος παρατεθέν χωρίον, λέγει- «έκ τούτου 

δήλον ώς οϊ παλαιοί επί στιβάδων ευωχούντο άνακείμενοι, δ νύν επί τών 

ιθ'. άκκουβίτων διατηρείται μόνων» 7. Βραδύτερο ν καί ό Λιουτπράνδος 

1 Χρυσοστόμου, Λόγος ότι τον εαυτόν μή άδικοΰντα ούδείς παραβλάψαι δύναται 

(Μΐ§ηε, Ρ.Ο. 52.468.) 

2 Προκοπ ίου, Ανέκδοτα 61.15. (Βόνν.) 

3 Πβ. καί τόν 74°ν κανόνα της έν Τρούλλφ συνόδου. 

4 Σπ. Ζαμπελίου, Βυζαντινά! μελέται σ. 572. 

5 Γ. Κρέμου, Φωκικά 1.49 κα! 50. Έκ τής παρατιθέμενης εΐκόνος (άριθ. 4) 

τής παριστανούσης τόν μυστικόν δεΐπνον φαίνεται ότι οί άνακεκλιμένοι έξηπλοΰντο 

ούχί εις πραγματικόν α,εοιιόΐίυπι, οστις είχεν ή μικυκλικόν σχήμα, σίγμα, ένεκα τούτου, 

καλούμενος, άλλ’ είς άπλοϋν κλινίδιον, έκτος έάν ό ζωγράφος, ζών είς έποχήν, καθ’ ήν 

τά άκκοΰβιτα δέν ή σαν έν χρήσει κοινή, συγχέη τά πράγματα. 

0 Ό Έλενουπόλεως Π αλλά δ ιος. Ή προς Λαϋσον ιστορία (Μί§ηε, Ρ.Ο. 

34.1106) έγραψε περί μοναχής ότι, κατά την όίραν τοΰ φαγητού «ουδέποτε έκαθέσθη 

έπι τραπέζης». 

7 2. Κουγέα, Αί έν τοϊς σχολίοις τού Άρέθα ?ι«ογραφικαί ειδήσεις (Λαογρ. τόμ. 4. 

249.) Έπιθι κα! τό υπόμνημα τοΰ Κεΐδίίε εις τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 2.124, 

229.868. 

Γεύματα, δείπνα κα! συμπόσια τών βυζαντινών. 12Ϋ 

βέβαιοί ότι έν τή αιθούση τών ιθ'. άκκουβίτων «ςοηνίναε ηοη δεάεηά,ο 

ιιί οείεΓΐδάΐοβιΐδ, 56(1 Γεοιιιχιόεπάο εραΙ&ηίαΓ» 1, μαρτυρίαι, άς έπι- 

βεβαιούσιν δ τε Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου 

τάξεως καί ό Φιλόθεος έν τφ κλητορολογίω του όμιλούντες κατά τάς ημέρας 

ταύτας περί τών άνακειμένων ή άνακλινομένων2, κατά τάς όίλλας δέ 

περιστάσεις λέγοντες περί τού βασιλέως οτι έκαθέσθη επί τής τιμίας αυτού 

τραπέζης καί όμιλούντες περί τών εν αυτή παρισταμένων καί κάθε- 

ζ ο μ έ ν ω ν 3. Ουδέ πρέπει τό ρή μα ά κ κ ο υ μ β ί ζ ε ι ν επί τής τραπέζης, τό 

οποίον μεταχειρίζεται Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος περί τού είς τήν 

ι Ι/ϊιιάρΓ&ηάΐ, Αηίαροά. 6.8. 

2 Φιλοθέου, Κλητορολ. σ. 157.21,158.4, 24,160.34,161.20, 162.4, 163.18, Κωνστ. 

Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλ. τάξ. 361.9. 

3 Κωνστ. Π ο ρ φ υ ρ ογεν νή του, “Εκθεσις 92.17,97.5, 113.22, 277-15, 598.4.6, 

602.8, 10.13.18. Βραδύτερον μόνον τό κάθημαι κα! συγκαθίζω μεταχειρίζονται οί συγ¬ 

γραφείς· Ηε55ε1ίπ§; - Ρετποΐ, Ροέχηεε ΡΓοάΓΟΓπίηυεδ 4.166, 

Είκ. 3. Οικογενειακόν Βυζαντινόν γεύμα. 

Έκ χειρογράφου τού 1368 τής Έθν. Βιβλ. τών Παρισάον. (ΟΙι. ϋίεΐιΐ, Μ&πυεί 2.880). 
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τράπεζαν καθημενού βασιλέως 1 νά παραπείση τινά νά διισχυρισθή δτι τούτο 

ύποδηλοΐ την χρήσιν άκκουβίτων 2. Τούτο δηλοΐ απλώς δ,τι καί τό κάθησθαι, 

άφ’ οΰ μάλιστα υπάρχει καί ή σαφής μαρτυρία δτι κατά τούς χρόνους εκείνους 

μόνον επί των συμποσίων των γινομένων κατά τάς ημέρας των ιθ'. άκκου¬ 

βίτων, ήτοι από των Χριστουγέννων μέχρι των Φώτων, έτρωγον επί άκκου¬ 

βίτων, άτινα χαρακτηρίζονται ώς στρωμναί μαλακαί εις ύψος ήρμέναι* 3. 

Τώρα, άν κατά τάς εκστρατείας οΐ εις την βασιλικήν τράπεζαν προσκε¬ 

κλημένοι καί χαμόκκουμβα4 έσθίοντες έτρωγον άνακεκλιμένοι επί των 

ύποστρωννυμενών ταπήτων, των αοοιιβίίαΗιιηι ή σταυροπόδι, ώς πολλαχοΰ 

νυν εις τήν ύπαιθρον, δεν δύναμαι νά βεβαιώσω. 

Υποβάλλεται συχνά ή ερώτησις, άν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 

συνέτρωγον αί γυναίκες μετά των άνδρών. Καί ενταύθα τά ζητήματα πρέπει 

νά διασταλούν, νά έξετασθή δήλα δή τί έγίνετο κατά τά οικογενειακά ή 

συγγενικά γεύματα καί τί κατά τά συμπόσια. 

Λοιπόν οί έγγαμοι καί λαϊκοί ήδύναντο νά συντρώγωσι μετά συγγενών 

γυναικών έν στενώ κύκλω. Τοΰτο φαίνεται καί έκ τού ΚΒ'. κανόνος τής εν 

Νίκαια τό Βοικουμενικής Συνόδου καί εξ εικόνων, άς έχομεν δ. Τουναν¬ 

τίον οί μοναχοί καί οί τού κλήρου άπηγορεύετο κατ’ ιδίαν νά συντρώγωσι 

μετά γυναικών, έστω καί συγγενών, καί μόνον τούτο έπετρέπετο εν ανάγκη, 

οσάκις π. χ. όδοιπορούντες εύρίσκοντο εν πανδοχείψ 6. 

Κατά τά συμπόσια τό πράγμα είχεν άλλως. Τότε άνδρες καί γυναί¬ 

κες, καί μάλιστα κόραι, δεν επετρέπετο, χάριν κοσμιότητος, νά συνευωχών- 

ται. Ό Κλήμης π. χ. λέγει7. «δσαι δέ μή ύπανδροι, έσχατη ταύταις δια- 

βολή εις άνδρών παρειναι συμπόσια καί ταΰτα οίνωμένων», ψέγων δέ ό 

Λιβάνιος τον εις έορταστικόν συμπόσιον άγαγόντα καί τούς επτά υιούς του, 

προσθέτει· «οίμαι δέ καί εϊ τφ θήλει μετήν ταύτησί τής εορτής καί τάς θυγα¬ 

τέρας αύτάς εκείνος άν ήγε» 8, καί δ Καισαρείας δ’ Άρέθας σχολιάζων 

χωρίον τού Λουκιανού (Συμπόσ. ή Λαπίθαι 8) παρατηρεί9- «σημείωσαι δτι 

επί τών γάμων οί παλαιοί τάς γυναίκας επί μιας τραπέζης τοΐς άνδράσι 

1 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Ένθ’ άν. 47.3, 52.5,54.16, 103.20 και πολλα- 

χοϋ αλλαχού. 

2 Ε 6 ε τ β ο 1 (, Εε £Γαη<3 ρ^Ι&ϊδ άε Οοηδίπηίίηορίε σελ. 97. βλ. καί ο. 60. 

3 Βλ. τό επ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ. άκκού μβ ι τα. Περί τής συγχύσεως 

τραπέζης καί άκκουβίτου παρά Πορφυρογεννήτφ βλ. .μ Εόβτεοΐί, Ένθ’άν. σ. 60. 

4 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Ένθ’άν. 465.11.15.19. 

δ Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 3 εικόνα καί επιθι Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.642. 

6 Ράλλη - Π ο τλή, Ένθ’ άν. 

7 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 7 σ. 190.19. 

8 Λιβανιού, ΙΙερί τών έν ταϊς έορταΐς κλήσεων λόγος 53«ζ (τόμ. 4.59 ΡότεΙεΓ.) 

9 Σ· Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λαογρ. τόμ. 4 

σελ. 258.) 
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συνειστίων καί αντιπροσώπους αύτάς έκάθιζον τών άνδρών, δπερ ού σεμνόν», 

πληροφορία, ήν μετά δύο καί πλέον αιώνας έπικυροΐ ο τε Θεσσαλονίκης 

Ευστάθιος (1420.56) παρατηρών δτι «σύνηθες ήν τό παλαιόν φοιτάν τάς 

γυναίκας εις τά τών άνδρών συμπόσια», καί Θεόδωρος δ Πρόδρομος παρι¬ 

στών τήν Ροδάνθην λέγουσαν προς τον καλοΰντα αυτήν Δοσικλέα νά μετά- 

σχη συμποσίου1 

ουκ ήλθον εντός, εντροπής άντιστάσεΐ' 

εγώ γάρ ειμι καί γυνή καί παρθένος' 

πώς ουν, Δοσίκλεις, εΐσιοϋσα τήν θνραν 

τόσων μετ’ άνδρών ονμφάγω γυνή μία 1; 

Σημείωσον δ’δτι κατά τήν 117 Νεαράν τού .Ιουστινιανού ό άνήρ ήδύνατο 

νά χωρίζη τήν σύζυγόν του, άν αΰτη, παρά τήν θέλησίν του, συνεποσίαζεν 

έξωτικοΐς 2. "Ο,τι δέ συνέβαινε παρά τοΐς άστοΐς, συνηθίζετο καί εις τά ανά¬ 

κτορα. Ουτω Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος περιγράφει τον βασιλέα 

γευματίζοντα εν στενώ οίκογενειακφ κύκλω, «έν μυστικωτέρα τραπέζη», μετά 

τής συζύγου, τής νύμφης καί τών τέκνων του 3, κατά τήν υποδοχήν δέ τής 

Ρωσσίδος ήγεμονίδος "Ολγας αυτήν μέν έν τφ τρικλίνφ τού Ιουστινιανού 

γευματίζουσαν μετά τής βασιλίσσης, τής νύμφης της καί τών ζωστών (’Έκθεσ. 

596.22 εξ.), χωριστά δέ έν τφ Χρυσοτρικλίνω τον βασιλέα συνεστιώμενον μετά 

τών άποκρισιαρίων τών άρχόντων τής Ρωσσίας, τών συγγενών τής "Ολγας 

καί τών έν Κων/πόλει Ρώσσων πραγματευτών (’Έκθ. 597.7). Τόσον δέ ευρύ 

ήτο τό έθιμον τού χωρισμού άνδρών καί γυναικών κατά τά συμπόσια, ώστε 

καί σήμερον έτι επικρατεί τούτο ενιαχού, δπου τά έθιμα διατηρούσι τήν 

παλαιάν αυτών αυστηρότητα, ώς έν Πόντω, Πελοποννήσω, Κρήτη, καί ταΐς 

παρά τήν Μ. Ασίαν νήσοις 4. 

Μέλλοντες νά φάγωσιν οί Βυζαντινοί, έπειδή, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, 

έτρωγον διά τής χειρός, ένίπτοντο άκολουθοϋντες και τήν τών άρχαίων 

Ελλήνων συνήθειαν 5. Τής πράξεως ταύτης, ήτις ήτο άναγκαία, μνείαν έχο- 

μεν έν παλαιοτέροις Έλληνολατινικοΐς γλωσσαρίοις άναφέρουσι τό «ύδωρ 

εις χειρ ας» ή «προς χεΐρας» 6 καί είτα παρά μεταγενεστέροις συγγραφεΰσι, 

ι Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Β'. 67. 

2 |αο1ι. V. Είη £0η 1113.1, ΙιηρεΓ&ίοήδ _} ηδΐΐηΪΣΠίΐ ηονεΐίπε 2 218. Πβ. καί Νεαρ. 

22, Ένθ’ άν. σ. 300. 

3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 597.20, 598.6. 

4 Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν Ελληνικήν λαογραφίαν (’Αθήνας 

τόμ. 26 σελ. 146 ) 

5 Άθή να ιος Β'. 55. 

6 Ιουλίου Π ο λυ δ εύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία 49. (ΒοιιεΙιεΓΪε) 

Πβ. καί Οοτρ. §1ο55. Ε&Ιϊη. 3.70.3. Τοΰτο οί άρχαΐοι έλεγον τό κατά χειρός καί βραδύ- 

τερον τό κατά χειρών ύδωρ. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ι'. 9 
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παρά τε δήλα δή τφ Μιχαήλ Ψελλφ μνημονεύοντι, κατά την άρχαίαν φρα¬ 

σεολογίαν, «τό κατά χειρός ύδοιρ» ή παρά Προδρόμφ γράψαντι 

αφ ον δέ παραθέσω σι καί νίψεται και κάτοη 2 

καί τέλος παρά Στεφάνφ Σαχλίκη, δστις είπε περί τοΰ φυλακάτορός του 

δμπρδς εκείνος νίβεται, δ μπρος καθίζει εις την τάβλαν 3. 

Πόσον δέ ευρέως διαδεδομένον ήτο τό έθιμον αυτό, τό όποιον έδηλοΰτο διά 

τοΰ νίβομαι ή, πιθανώς, καί χειρονίβομαι4, δηλοΰσιν αί σημερι¬ 

νά! παροιμιώδεις φράσεις «δσοι νίβονται μέ τό δεσπότη δεν τρώνε» 5 ή 

«δεσπότη μου, κι" αυτός ποΰ πλυνεται μαζί μας θά φάη; 6 «Θέλω καλό φαεΐ 

—νίψ" πρώτα», ήτοι μήν περιμένης 7. 

Κλήμης ό "Αλεςανδρεύς συνίστα «πριν ημάς μεταλαβείν τροφής των 

συμπάντων εΰλογείν τον ποιητήν» 8 συμφωνοΰντα έ'χων καί τον Χρυσό¬ 

στομον, δστις έν τφ περί προσευχής λόγω του ήθελεν οΐ Χριστιανοί νά προσ- 

εΰχωνται κανονικώς τουλάχιστον τρις τής ημέρας «τής κλίνης επανιστάμενοι, 

τραπέζης άπτόμενοι καί καθεΰδειν μέλλοντες» Π, καί αλλαχού έπανελάμβανε 

«μη πρότερον άπτεσθαι τραπέζης, έως αν ευχαριστήσω μεν τφ την τροφήν 

ήμιν ταΰτην παρέχοντι» 10, άφ" ου καί «τράπεζα από ευχής άρχομένη καί 

εις ευχήν καταλήγουσα ουδέποτε ύστερηθήσεται»Η. Όμόλογα δέ τοΰτοις 

άποφαινόμενος καί "Ιωάννης ό Δαμασκηνός άπήτει «προ τής τροφής ευλο- 

γεΐν τον Θεόν των απάντων», άφ’ ου «τράπεζα μή έχουσα μνήμην Θεοϋ 

φάτνης αλόγων οΰδέν διενήνοχεν»12. Καί παρεπονείτο μέν Γρηγόριος ο 

Νΰσσης δτι παρημελεΐτο τότε υπό των πολλών τό ιερόν καί ένθεον έ'ργον, 

ι Μιχαήλ Ψελλοΰ, Χρονογρ. 153.16 (έκδ. Σάθα.) 

2 Ηβδδείϊη^-Ρεπιοί, Ροέτηεδ ΡτοάΓΟίηΐηιιεδ 4.64. 

3 Στεφάνου Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος στίχ. 574 (εκδ. Σ. Παπαδημητρίου.) 

4 Παρ’άρχαίοις χερνίπτομαι. Νΰν έν Πόντφ χερονίφτομαι καί έν Καππαδοκι- 

κοϊς ποιήμασι χειρονίβομαι. Βλ. Ε. Κούση, Περί τής Τραπεζουντίας διαλέκτου 

έν Πλάτωνος τόμ. 7.373 καί Ρ. άε Εα^&τάβ, Νεα§τίεε1ιΐδε1ιεδ αιΐδ Κίεΐπαδΐεπ σ. 20. 

5 Ε. Σταματιάδου, Σαμιακά 5.147. 

6 Βενετοκλέους, Βραχεΐαι παρατηρήσεις σ. 128.Έν Κύπρφ λέγουσι καί κείνος 

ποΰ πλυνίσκεται μετά μας έννά φάη ; 

7 Ή φρ. συνήθης έν Αίτωλίφ. 

8 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ- 4.44 (184.9.) 

9 Τον κανόνα τούτον ήκολούθουν οί Χριστιανοί προσευχόμενοι τρις τής ημέρας 

«τό πρωΐ, έν τφ άρίστφ καί δτε θέλουσι κοιμηθήναι» (Βυζαντ. Χρον. 8.395.) 

ίο Χρυσοστόμου, Όμιλία είς Ματθαίον ΜΘ'. (Μϊ^αε, Ρ.Ο. 58.498.) 

ιι Χρυσοστόμου, Εις τήν "Ανναν λόγος Β'. (Μί^πε, Ρ.Ο. 54.650.) 

12 I. Δαμασκηνού, Τά ιερά παράλληλα τίτλ. ΚΖ'. (Μί^ηε, Ρ.Ο. 95.1413.) 
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ή προσευχή, \ καί ό μέγας "Αθανάσιος δτι πολλοί, καί δή οί πλεονέκται, 

«οΰκ οΐδασι τον Θεόν δοξάζειν επί τής τραπέζης» δ, οί Χριστιανοί δμως 

καθ’ δλους τούς αιώνας φαίνεται δτι δεν έκάθηντο, ίνα φάγωσι, πριν ή ευχα¬ 

ριστήσω σι τον Θεόν καί αυτός δέ ό τσαγγάρις τοΰ Προδρόμου 

είπε τδ κύριε εύλογη ο ον και ηρξατο ρονκανίζειν 3. 

Καί έν τοίς βασιλικοί; δέ έπισήμοις γεΰμασι συνήθης ήτο ή προσευχή, τήν 

οποίαν έ'καμνον ιερατικά πρόσωπα, εάν ή σαν παρόντα, εΰλογοΰντος τοΰ 

Πατριάρχου διά τής ευχής «ευλογία κυρίου έφ" ημάς καί επί ταΰτην τήν 

τράπεζαν» 4, είς μεταγενεστέρους δ" αιώνας τοΰ πρωτοπαππά 5. Διά τά μονα¬ 

στήρια ή προ καί μετά τό φαγητόν προσευχή καί ό ψαλμός ή σαν, εννοείται, 

απαραίτητα β. 

Ώς δέ προ τοΰ φαγητοΰ προσηΰχοντο οί εις τήν τράπεζαν καθήμενοι, 

οΰτω καί μετά τό φαγητόν, μνείαν δέ τής προσευχής ταΰτης ποιοΰνται δτε 

Κλήμης καί ό Χρυσόστομος καί ο Λέων έν τοίς τακτικοΐς του 7. Όποιας δέ 

προσευχάς έλεγον οί τρώγοντες δέν γνωρίζομεν έπακριβώς, διότι φρονοΰμεν 

δτι άλλοι άλλας έλεγον. Πάντισς οί μέν καλόγηροι μέλλοντες, ΐνα φάγωσιν 

έ'ψαλλον τό υψώσω σε κύριος ό Θεός μου, ό βασιλεύς μου, καί Χριστέ ο Θεός 

εύλογησον τήν βρώσιν καί πόσιν τών δουλών σου, οί δέ λαϊκοί κατέληγον 

προσευχόμενοι εις τό κύριε έλέησον 8 Οί στρατιώται γνωρίζομεν δτι μετά τό 

εσπερινόν φαγητόν έ'ψαλλον τον τρισάγιον ύμνον 9. ”Ας αναγραφή τέλος 

ενταύθα ή τε επ’ δνόματι τοΰ Κλήμεντος παραδοθείσα ευχή έπ" άρίστφ· 

«Ευλογητός εί, κύριε, ό τρέφων με έκ νεότητάς μου, ό διδούς τροφήν πάση 

ι Γρηγορίου Νύσσης, Είς τήν προσευχήν (Μί§πβ, Ρ.Ο. 44.1120.) 

2 Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου, Περί παρθενίας (Μί§;πβ, 

Ρ.Ο. 28.269.) 

3 Η β58β1ίη£- Ρβπιοί, Ροέπιεβ Ρτοάτοταίησοδ 4.75. 

4 Κωνστ. Πο ρ φυ ρογ ε ν νή τ ου, Έκθεσις 79.13, 96.3. 

3 Κωδίνου, Περί τών όφφικιαλίων 59. 12. 

6 Ε. Ρείίί, Τγρίεοη άα ιηοηΕΐδΙεΓε άε 13 Κθ5ΐηο5θΙΪΓ3. § 21 (Γζ\νεδί.·13. 33.) Φ ι λ ο- 

θέου, Πατριάρχου Κων/πόλεως, Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου Πατρός ημών 

Σάββα τοΰ νέου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως,Άνάλεκτα Ίεροσο?νυμιτικής σταχυολογίας 

5.312-25, 313.21, 318.20.) Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου (Μΐ§ηε, 

Ρ.Ο. 99. 1713 ε.) Ύποτύπωσις καταστάσεως τής λαύρας τοΰ οσίου Αθανασίου, (Ρά. 

Μ βγει-, ϋΐε ΗαιιρίπΓίτυικΙβη ίϊϊτ άϊε Οεβείι. <3. ΑΟιοδΙχΙοδίετ 136), Μίΐίΐοδϊεΐι- 

ΜΰΙΙβΓ, Αςί3 εί ϋΐρίοηιπίει 5.361. 

7 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 9 σ. 204.17 εξ., Χρυσοστόμου, Είς Ματ¬ 

θαίον όμιλία ΝΕ καί ΠΒ’. (Μί^ηε, Ρ.Ο. 58.546.740), Λέοντος, Τακτικά 11.21.12.115. 

(Μίεηε, Ρ.Ο. 107.797.837.) 

8 ΗββδεΙΐη^-ΡεΓηοΙ, Ροέηιεδ ΡτοάΓοιπΐφίεδ, 4.75 Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ 

βίου τών Βυζαντινών σελ. 24. 

9 Λέοντος, Τακτικά 11.21. 12.115 (Μί§ηε, Ρ.Ο. 107.797.837.) 
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σαρκί, πλήρωσον χαράς καί ευφρόσυνης τάς καρδίας τιμών, ινα πάντοτε πάσαν 

αύτάρκειαν έ'χοντες περισσεύω μεν εις παν έ'ργον αγαθόν εν Χριστώ Ίησοΰ τώ 

κυρίω ημών, δι’ ού σοι δόξα, τιμή και κράτος εις τούς αιώνας αμήν» 1 ώς και 

ή υπό τού Μ. Αθανασίου συνιστώντος προ μέν τοΰ φαγητού τό πάτερ ημών 

κα'ι πάλιν τό «Ευλογητός ό Θεός ό ελεών και τρέφων ημάς, εκ νεότητος ημών 

ό διδούς τροφήν πάση σαρκί πλήρωσον χαράς κα'ι ευφροσύνης τάς καρδίας 

ημών, ινα πάντοτε πάσαν αύτάρκειαν έχοντες περισσευωμεν εις πάν εργον 

αγαθόν έν Χριστφ Ιησού τώ Κυρίφ ημών μεθ’ ού σοι πρέπει δόξα, τιμή 

και προσκύνησις συν άγίφ πνεύματι εις τούς αιώνας αμήν», μετά δέ τό 

φαγητόν τό «Έλεήμων καί οϊκτίρμων ό Κύριος τροφήν εδωκεν τοΐς φοβου- 

μένοις αυτόν. Δόξα πατρί καί υιώ καί άγίω πνεύματι καί νυν καί αεί καί εις 

τούς αιώνας αμήν» 2. 

Μετά τήν προσευχήν, οί Βυζαντινοί καθισμένοι εις τήν τράπεζαν, όπου 

παρέθετον3 ή παρέβαλλον4 τό φαγεΐν ή τά παραθέματα5 ή 

τούς διαφόρους μίσσους6, τάς εντός δήλα δή ιών πινακίων μερίδας, 

ήρχιζαν νά τρώγουν. 

ι Κλήμεντος, Διαταγαί των αγίων Αποστόλων κεφ. ΜΘ’. (Μί^ηε, Ρ.Ο. 1.1057·) 

2 Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου, Περί παρθενίας (Μί§;ηβ, 

Ρ.Ο. 28.268.) 

3 Άφεκτέον δουλοπρεπείας άπάσης τών παρατιθέμενων κοσμίως έφαπτομένους. 

Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1 σελ. 163.3. Τό παραθέτειν έπί τής σημασίας 

ταύτης καί παλαιόν. Εγείρεται ή μήτηρ καί όρύζιον έψήσασα τφ παιδί παρέθηκεν... 

ό δέ παΐς πάλιν θέλων καί έτερον παράθεμα πρός τήν μητέρα έθρήνει (Συντί- 

πας 92.17,93.1.) , . *· ... α- , , , 
αφ ον όε παραυεσωσι και νιψεται και καταη 

Ηβδδβΐϊη^-Ρβτποΐ, Ροέτηβδ ,ΡΓοάΓοιηίηυεδ 4.64. Έν Έλληνορρωσσικω γλωσσαρίψ 

τοΰ ΙΣΤ' αίώνος σημειοΰται· παραθέσετε- έπαρέθηκαν, παραθεμένο* Μ. 

ν&ΒΠίβτ, Είπ ηΐδδίδοΗ - όγζαηίϊηΐδοΐιεβ ΟεδρτπεΙιΗιιεΙι σ. 34. Σύνηθες νΰν τό παρα¬ 

θέτω έν Λακωνική καί τό παραθένου έν Τσακοινίφ. 

4 καί ον καθέζεοαι ώς πωλίν χασμένον εις τό βρώμα 

καί καθ’ ημέραν προσδοκάς τί νά σε παραβάλω 

πείσμα έθέκασιν αυτοί νά με ιό παραβάλουν 

Ηβ88β1ίη§; - Ρβτηοΐ, Ροέιηβδ ΡΓοότοηιίηιιεδ 1.100 3.3259, είπε δέ καί ό Θεσσα¬ 

λονίκης Ευστάθιος (619.40) τοΰ όπου τούτου καθά γάλακτος παραβάλλοντες 

Ιδιωτικώτερον. Διά τήν χρήσιν τοΰ ρήματος πβ. καί τά έκ τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου 

Πολυκάρπου (κεφ. 11) «ό δέ ανθύπατος είπε- θηρία έχω- τούτοις σε παραβαλώ, έάν μή 

μετανοήσης* (ΤΗ. ΖσΗπ, Ι^π&ίϊί εί Ροΐγεβτρϊ ερίδίιιίβε, ιπ&Γ^ηβ, ίΓ3£ηιεηί3 σ. 150). 

5 Βλ. τό ανωτέρω σημειωθέν χωρίον τοΰ Συντίπα. Έν Τσακωνίφ νΰν παράθεμα 

λέγεται ή επί τής τραπέζης τοποθέτησις τοΰ φαγητοΰ, τό άλλως ξεκένωμα. 

6 Άπολαύοντες καί αυτοί τον δεύτερον μίνσον τής βασιλικής τραπέζης. Κωνστ. 

Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 740.7, ό τοΰ όπτομίνσου μίνσος, Φιλόθεου, Κλητό- 

ρολόγιον 160.11, πρός τοΰ ηγουμένου πάντοτε τούς μίσσους αποβλέπω, Ηεδ56Ηη£- 

Ρετη οί, Ροέτηεδ 3.216}', τρεις μίνσους έσθίειν έκάστης ήμέρας, ΜίΗΙοδίοΗ - Μΰΐΐβτ, 

? 

Διηρεΐτο δέ (περί τών τραπεζών τών πλουσίων καί αρχόντων καί βασι¬ 

λέων προκειμένου) τό φαγητόν εις τά προδόρπια, εις τον «μίνσον τού όπτο¬ 

μίνσου», τήν παράθεσιν δήλα δή διαφόρων μερίδων κρέατος ή μαγειρεύ- 

ματος 1 καί εις τό δούλκιον (άαίοΐααι), ύφ’ δ κυρίως καί άρχικώς θά 

ενοοΰντο τά γλυκύσματα, κατόπιν όμως γενικώς τά επιδόρπια, συμπεριλαμ¬ 

βανομένων, εννοείται, καί τών διαφόρων καρπών 2 καί τραγήμάτων, άτινα 

δημωδώς, κατά τήν ΙΒ'. τουλάχιστον αιώνα, εκαλούντο άναδείπνια 3. 

’Ήρχιζε λοιπόν τό φαγητόν, έκτεινόντατν τών εστιω μενών τάς χειρ ας επί 

τάς στερεάς τροφάς 4, άφ’ ού, ώς προείρηται, ή χρήσις τών περονίων ήτο 

άγνωστος κατά τούς προ τού Iαϊώνος χρόνους, μετά ταύτα δέ σπανιωτάτη. 

Κλήμης ό Άλεξανδρεύς έζήτει, ινα οί τρώγοντες κοσμίως έφάπτωνται 

τών παρατιθέμενων, άμόλυντον τήν χεΐρα φυλάττοντες 5 Έν τφ μαρτυρίφ 

τού αγίου Παφνουτίου λέγεται δτι «ήνεγκαν αύτφ φαγεΐν καί έκτείνας 

τήν χεΐρα εις τό πινάκιον ... » 6, ό Πρόδρομος είπε διά τήν παλαμίδα 

πάλιν εξαναπιάνω την, μαλΛοοω καί τσιμπιό την, 7 

ό δέ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Οριΐδθ.311.54) «...συχνά έπεβάλλομεν χεΐρας καί 

τό πτηνόν διέσπαστο» «ήδη ή χειρ εις μαγειριάν έβάπτετο» (Ένθ’άν. 324.25) 

«γευσάμενος ούκ άν άπέστης μέχρις άν εις αυτόν τή χειρί τον πυθμένα κατέ- 

δυς» (Αυτόθι 312.50). Ό Μιχαήλ Άκομινάτος «εϊ καί τράπεζαν παραφέρων 

τις δψων πολλών καί καλών γέμουσαν πριν ή τάς χεΐρας έπιβαλεΐν ευθύς 

ήρπασε τον δαιτυμόνα άφείς έπιχαίνοντα» 8, έν δέ τώ όμωνύμφ σατιρικφ 

Αοί3 εί Οϊρ1οηΐ3ί3 5.185, διακομίζοντος δέ μίνσους τοΰ δομεστίκου τοΰ δομεστικίου, 

οΰς μέλλει φαγεΐν ό βασιλεύς. Κωδινοΰ, Περί τών όφφυααλίων 59.20 καί πολλαχοΰ 

άλλαχοΰ. 

ι Ό μίνσος τοΰ όπτομίνσου, έν καιρφ τοΰ μίνσου τών δουλκίων, κατά τον καιρόν 

τοΰ μίνσου τών λεγομένων δουλκίων Φ ιλοΰ έου, Κλητορολόγιον 160.10, 161.20,163.19, 

Βλ. καί τό υπόμνημα τοΰ Κείδίεε Π. 865, 878. Διά τό δούλκιον έπιθι Κωνστ. Πορφυ- 

ρογεννήτου, Έκθεσ. 597.16. Ι> ΐ η ά ρ γ ά η ά ϊ, Αηίαροά. 6.8 καί ,Γ ΕΗετδοΙί, Ί,ε 

ςταπά ραΐαϊδ άε Οοηείσηίϊηορίε σ. 89. 

2 I. Τζέτζου, Είς τήν παρθενομάρτυρα τοΰ Χρίστου Λουκίαν υπόμνημα βρά- 

χιστον (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ναπ3 Οτπεεπ 53ογ3 82.22.) 

3 «Ταΐς δέ ρηθείσαις λέξεσιν (έπιτραπεζώματα, έπαίκλια) έρίζειν βούλεται πρός 

ισοδύναμον καί τά παρά Λυκίοις άναδείπνια, εσπερινά εδέσματα τραγηματώδη 

μετά κρέα καί Ιχθδς*. *Ήν δέ ώς είκός ή αναλογία τοΰ έπάϊκλα κατά τά επιδόρπια τά 

παρά τοΐς βαρβαροτέροις ά ναδε ίπν ια καλούμενα»- Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, 

Παρεκβ. 1141.11, 1715.1. 

4 Τήν τροφήν έπρεπε νά λαμβάνωσι διά δύο ή τριών δυκτύλων, Τιμαρίοτν 17, 

(ΕΙΠδδεπ, Αη3ΐεΗίβπ 4.60.) 

5 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1 σελ. 163.3. 

6 Απ&Ι. ΒοΙΙ. 40.341. 

7 ΗεδδεΙΐη^-ΡβΓποί, “Ενθ’ άν. 3.216. 

8 Μιχαήλ Άκομινάτου, τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.9.28. 
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διαλόγω 6 Τιμαρίων παριστάνεται ευρών εν τω κάτω κόσμφ γέροντα, δστις 

«ενέβαλλε κατά σχολήν τή χύτρα την δεξιάν, πλήν ού κατά δυο ή τρεις των 

δακτύλων, άλλ’ δλη παλάμη άνειληφώς» και προσεκλήθη νά φάγη διά του 

«ιθι, ώ ξένε, παριζήσας ήμΐν εμβαλε και αυτός τή χύτρα* μαρτυρίαι, ας 

και εικόνες έπιβεβαιοΰσι (βλ. είκ. 4). Ταΰτα άς συμπληρωθώσι διά τής 

παρατηρήσεως δτι κατά τούς μετά την άλωσιν χρόνους, ώς και νυν, τό πιάσε *ψ 

έσήμαινε φάγε 2 καί δτι νυν την αυτήν σημασίαν έχει τό τσιμπώ. 

Έν φ δ’ ή κοσμιότης και ή καλή συμπεριφορά άπήτουν, ϊνα ή ευπρέ¬ 

πεια βασιλεύη κατά τά γεύματα καί τά δείπνα, έν τούτοις φαίνεται δτι αυτή 

δεν έτηρεΐτο πάντοτε, τούθ’ δπερ ήνάγκαζε τούς συγγραφείς νά ύπομιμνή- 

σκωσι τό πρέπον εις τούς συνδαιτυμόνας. Ώς λοιπόν έκ των σχετικών -ψόγων 

μανθάνομεν, πολλοί, άπροσέκτως φερόμενοι, τρώγοντες άκόσμως ού μόνον 

έμόλυνον ύπερμέτρως τήν χεΐρα, αλλά καί τό γένειον καί τήν στρωμνήν, 

έφ’ ής εις παλαιοτέρους αιώνας άνεκλίνοντο. Οί αυτοί, μή τηρούντες τήν 

τάξιν, διαρκώς, καί ούχί κατά διαστήματα, έτεινον τήν χείρα επί τά φαγητά, 

άπλήστως τρώγοντες, τάς γνάθους έχοντες πάντοτε έξωγκωμένας καί δια- 

μασσώμενοι καί από καιρού εις καιρόν πλησιάζοντες εις τάς λοπάδας καί 

άναπνέοντες τον απ’ αυτών άναδιδόμενον ατμόν. ’Άλλη απρέπεια ήτο δτι, 

συγχέοντες τούς καιρούς, εν φ έτρωγον, έπινον συγχρόνως, καί δή κατά 

τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά συσπάται τό πρόσωπον αυτών, νά κινώνται άσχη- 

μόνως οί οφθαλμοί των, νά ήχή εντός τού λαιμού τό καταπινόμενον υγρόν 

καί νά περιβρέχεται τό γένειον καί τό φόρεμά των. Ουδέ έ'λειπον, δυστυχώς, 

κατά τό λέγειν τών συγγραφέων, καί οί όμιλοΰντες έν φ έτρωγον ώς καί οί 

κατά τον χρόνον τού φαγητού συνεχώς χρεμπτόμενοι ή έρευγόμενοι καί άπο- 

πτύοντες ή άπομυττόμενοι3. 

Ταύτα διά τούς άνδρας· εις τάς γυναίκας, αΐτινες, εύσχημοσύνης δήθεν I 

χάριν, δεν έπινον από πλατείας, αλλά συστόμους κύλικας, συνιστάτο, ϊνα μή 

άνακλώσι τάς κεφαλάς, γυμνοΰσαι τούς τραχήλους, ουδέ νά γυμνώσι τό στήθος 

ή τούς βραχίονας, έρεθίζουσαι ούτω τούς συνεστΐωμένους 4. Καλής επ’ϊσης 

συμπεριφοράς δείγμα έθεωρεΐτο νά δίδη τις έκ τών προ αυτού φαγητών 

εις τον πόρρω κατακείμενον άντιλαμβάνων παρ5 αυτού 5, καίτοι τούτο εις ( 

1 Τιμαρίων, Ένθ’ άν. 

2 Έν τω προμνημονευθέντι Έλληνορρωσσικω γλωσσαρίφ του ΙΣΤ' αίώνος κεΐται- 

φάγετε· πιάσετε (Μ. ν&δηιεΓ, “Ενθ1 άν. 34.) ^ 

3 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1.11, 12.2, 13.1, (σελ. 161.29, 162.20,163.3 έξ.) 

καί βιβλ. 2 κεφ. 2.31-1, 33.1-3 καί κεφ. 7 (σελ. 175.6, 176.14 έξ. 193.7 έξ.), Χρυσοστόμου, 

Εις τό Άποστολικόν ρητόν διά δέ τάς πορνείας έκαστος τήν έαυτοΰ γυναίκα έχέτω 

(Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 51.208.) 

4 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2.33 (σελ. 176.14.19.32.) 

5 Χρυσοστόμου, Προς Στελεχών Λόγος Β' (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 47.419.) 

Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών. 135 

τάς μοναχικάς τραπέζας έθεωρεΐτο έπίψογον 5, νά μή τείνη κατά πάσας τάς 

διευθύνσεις τήν χεΐρα, καί μάλιστα όπισθεν προς τά νώτα 2, νά μή έκτείνη 

πρώτος τήν χείρα έπί τά φαγητά καί πρώτος 3 νά παύεται τρώγων. 

Καί άν επεβάλλοντο ώρισμένοι κανόνες εύκοσμίας καί ευταξίας κατά 

τήν έστίασιν τών κοσμικών, φαντάζεται τις οποία τάξις άπητεΐτο διά τάς 

τραπέζας τών μοναχών. Οί προς κοινήν λοιπόν έστίασιν καθήμενοι μοναχοί, 

υπό τήν έποπτείαν τού τραπεζαρίου ή «τού τής σιωπής έξάρχου» ή, εν 

ταΐς γυναικείαις μοναίς, τής τραπεζαρίας διατελούντες 4, ώφειλον πρώτον 

Είκ. 4. Συνεστίασις καθιζόμενων καί άνακεκλιμένων καί λή-ψις τοΰ φαγητού 

διά τής χειρός. Έκ παραστάσεως τοΰ μυστικοΰ δείπνου έν Εύαγγελίω τοΰ 

ΙΑ'. αί. (Οπιοπί, Εναπ^ΐΐβδ εινεε ρβίπίιΐΓβδ Βγζ&ηΐίπεδ άη ΧΙβδ.τόμ. I πίν. 82). 

νά προσέρχονται εγκαίρως μετά τών άλλων αδελφών εϊς τήν τράπεζαν καί νά 

τρώγωσιν ήσύχως, τών διακονητών βηματιζόντων ήσύχως περί αυτήν 5. Οί 

μάταιοι καί αστείοι λόγοι έν τή μοναχική τραπέζη άπηγορεύοντο 6, ϊνα μάλι¬ 

στα τούτο Ιπιτευχθή, εις τινας μονάς, μεταξύ τών νεωτέρων μοναχών έτοπο- 

θέτουν γεροντοτέρους «ϊνα πας λόγος αργός ήθος τε καί νεύμα παρά τό 

προσήκον γινόμενα άναστέλλοιντο» 7. Ό θέλων νά ζητήση τι έπί πλέον 

τού παρατεθέντος, έπρεπε νά λάβη τοΰ ηγουμένου τήν άδειαν 8, έπίψογον 

ι Μ ΐ ΙςΙ ο δϊ οΐι - ΜϋΙΙ ετ, ΑοΟι εί ΌΐρΙοηιιιί3. 5.361. 

2 Λιβανιού, Περί τών έν ταΐς έορταϊς κλήσεων λόγος 53. 8 (τόμ. 4. σ. 58 ΡόΓδίετ). 

3 Ίωάννου Δαμασκηνού, Τά Ιερά παράλληλα τίτλ. ΚΖ' (Μΐ§ηε, Ρ.Ο. 95. 1413.) 

4 Ε. Ρείίΐ, Τγρϊΐίοπ άπ πιοιΐ35ΐεΓε άε Ιά Κοδΐπο5θίίΓ& § 21 (Ιζνΐ'εδίία 13.33.) 

Φιλόθεου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου 

πατρός ημών Σάββα τοΰ νέου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολ/υμι- 

τικής σταχυολογίας 5. 312.25), Μ ί ΙςΙ ο δ ΐ θά - Μ ΐΐΐ 1 ε γ, Ασία εί ϋΐρίοχη&ία 5.352. 

5 Ε. Ρείΐί, Τγρίεοη άβ Οτέ^οίτε Ρ&οοηπαιιοδ (Βυζαντ. Χρον. 11.24.) 

0 Θεοδώρου Στουδίτου, Επιστολή ΙΓ' (Μϊ§ηε, Ρ.Ο. 99.953 Ο.) 

7 Μΐ^ΙοδίοΗ-ΜαΙΙβΓ, Αοία εΐ ΌίρΙοπι&ίδ. 5.184. 

8 Φ. Κουκουλέ, Έκ ταΰ βίου τών Βυζαντινών σελ. 25. 
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δέ και τιμωρίας άξιον έθεθ3ρείτο τό να προεγερθή πς των αδελφών εκ της ? 

τραπέζης, ά'νευ ανάγκης 1. 

Καί επειδή περί μοναχών υ λόγος, δεν είναι, ίσως, άσκοπον νά σημειωθή 

ότι έν Αϊγύπτω, τουλάχιστον κατά τούς προ τής Αραβικής κατακτήσεως 

χρόνους, οι Ταβεννησιώται μοναχοί ήσαν «μηλωτάς ψοροΰντες καί κεκαλυμ- 

μένω προσώπφ έσθίοντες, κάτω νεύοντες, μή τις τον πλησίον θεάσηται ψ 

έσθίοντα καί σιωπήν ασκούντες πολλήν ώς δοκειν εν ερημία είναι» 2. 

Καί αυτά μέν ώφειλον νά τηρούν οι μοναχοί εν τοίς κοινοβίοις τρώ- 

γοντες· αν όμως τά παρέβαινον, τότε έπηκολούθει καί ή σχετική τιμωρία. 

Ό ύστερή σας λ. χ. μοναχός κατά τήν προ τής εστιάσεως κοινήν προσευχήν 

κατηγγέλλετο υπό τού τραπεζαρίου εις τον ηγούμενον, όστις επέβαλλε τήν 

προσήκουσαν τιμωρίαν, σωματικήν ή συνισταμένην εις ώρισμένον αριθμόν 

γονυκλισιών 3, ό ενοχλών καί θορυβών κατά τήν ώραν τού φαγητού έξεδιώ- 

κετο τής τραπέζης μένων νήστις καί άλλως σωφρονιζόμενος 4, κατά δέ τά 

επιτίμια Θεοδώρου τού Στουδίτου, ό μέν δι’ αμέλειαν μή συμπαρακαθίσας 

εΐς τήν τράπεζαν αδελφός έπρεπε νά ξηροφαγή ή νά μείνη νήστις μέχρις 

εσπέρας ή μέχρι τής επομένης, ό προεγερθείς τών άλλων, άνευ ανάγκης, νά 

μή πίη οίνον επί τρεις ημέρας καί νά βάλη εκατό μετάνοιας, ό άργολογών 

ή ευτράπελα κατά τήν ώραν τού φαγητού λέγων νά μή πίνη οίνον κατά τήν 

ημέραν εκείνην καί νά βάλη τεσσαράκοντα μετανοίας, ο δέ μή άποχωρών 

μετά τήν ευχήν τήν μετά τό φαγητόν, νά βάλη είκοσι μετανοίας 5. 

’Άλλαι ποιναί έπιβαλλόμεναι εις τούς κατά τό φαγητόν πταίοντας μονα¬ 

χούς ήσαν αί εξής. Ό διακονών εν τή τραπέζη καί θραύσας σκεύος τι, ϊνα 

τύχη συγγνώμης, έπρεπε νά σταθή πλησίον τού αναγνώστου καί νά τό 

κρατή εις τήν δεξιάν υψωμένη ν 6 ή νά περικαλυφθή καθ’ δλην τήν διάρ¬ 

κειαν τού φαγητού μέ τό κουκούλλιον τού ηγουμένου κρατών τό συντριβέν .?■ 

σκεύος εις έπίδειξιν τού οικείου σφάλματος 7. 

1 Θεοδώρου Στουδίτου, Επιτίμια κοινά τής δλης αδελφότητος (Μί§ηε, 

Ρ.Ο. 99. 17536.) 

2 Παλλαδίου επισκόπου Έλενουπόλεως, 'Η πρός Λαϋσον Ιστορία (Μΐ^πε, 

Ρ.Ο. 34. 1131 ε.) 

3 Β. Ρείίΐ, Τνρΐοοπ όυ ιποπεδίέτε άε Ια ΚοδίηοδοίίΓε § 21 (Ιζινεδίΐε 13.33.) 

4 ΜΐΙίΙοδίοΙι-ΜίϊΠεΓ, Αοΐε εΐ Οϊρίονηεΐε 5.4-09. Κατά Θεόδωρον τον 

Στουδίτην (Μί§·πε, Ρ.Ο. 99953 ϋ.) έπρεπε ν’άπέχη οίνου επί τριήμερον καί νά “9* 

πληρώνη εν άργύριον. 

6 Μ ; §· η ε, Ρ.Ο. 99.1736. 1753 Β- 

6 I/. Ρείΐί, Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Αθανασίου 

τοΰ έν “Αθω (Αιιεί. ΒοΙΙ. 25. 40. 20 έξ.) 

7 Θεοδώρου Στουδίτου, "Υποτύπωσις καταστάσεοις τής μονής τών Στουδίου, 

(Μί§ηε, Ρ.Ο. 99, 1717. ε, Α.), ϋπιίίΓχενί'δΙίϊ, Τυπικά 1.237. 
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Καί άφ’ ού περί μοναστήρίων ό λόγος, άς είπα»μεν ακόμη ολίγα τινά 

σχετικά μέ τά έθιμα τής μοναχικής εστιάσεως. 

Εΐδομεν οτι οί μοναχοί ψάλλοντες μετέβαινον εις τήν τράπεζαν, όπου 

καί μετά τήν προσευχήν, έτρωγον. "Ινα δέ καθ’ όλον τό διάστημα τού φαγη¬ 

τού μή περισπάται ή προσοχή αυτών περί σκέψεις εγκοσμίους, συνήθεια 

επεκράτει, ΐνα άκούωσιν από άμβωνος ή αναλογίου άναγινωσκόμενα ιερά 

αναγνώσματα, θρησκευτικούς τουτέστι λόγους, τον βίον τού αγίου ή τού 

οσίου τής ημέρας, ενίοτε, άπαξ λ. χ. τοΰ μηνός, τό τυπικόν τής μονής 1 καί 

τά παρόμοια 2, συνήθεια, ή ας καί νύν ακόμη πολλαχού εν τοίς μοναστή - 

ρίοις επικρατεί. 

Εΐς τινα μοναστήρια, ώς εις τήν έν ’Άθφ λαύραν τού αγίου Αθανασίου, 

ό εκκλησιάρχης έφρόντιζε κατά τον χρόνον τού φαγητού ν’ άναγινώσκωνται 

όσα δέν έπρόφθασαν ν’ άναγνωσθώσιν εν τή εκκλησία;, τό δέ τέλος τής 

τοιαύτης άναγνώσεως έδήλου «ο ήχος τών κοχλιαρίων έν τή ύστατη μαγει¬ 

ριά πάντων όμοΰ έπί τών παροψίδων έπιρριπτομένων» ή κατά μίμησιν τών 

έν τή μονή τών Στουδίου συνήθιζομένων Λ. Άνάγνωσις έγίνετο καί κατά 

τήν έν τοίς Πατριαρχείοις έστίασιν, άφ' ού περί μοναχών καί έκεΐ πρόκει¬ 

ται1 έχομεν μάλιστα καί ώρισμένην μαρτυρίαν, καθ’ ήν, όταν ό βασιλεύς τήν 

Τρίτην τής Τυροφάγου εκαλείτο εις τό Πατριαρχεΐον καί εν τψ σεκρέτψ 

αυτού συνέτρωγε μετά τού Πατριάρχου, μετά τήν άρσιν τού πρώτου μίνσου, 

εισήρχετο ό Πρωτονοτάριος τού Πατριάρχου μετά τού αναλογίου καί βιβλίου 

του, όστις καί τοποθετούμενος αριστερά τής βασιλικής τραπέζης άνεγίνωσκε 

τον περί νηστείας άρμόζοντα λόγον 5. Καί έν τοίς άνακτόροις δέ συνηθί- 

ζετο ή άνάγνωσις αυτή έπί Ρωμανού τού Λεκαπηνού, ώς μάς πληροφοροΰ- 

σιν οΐ συγγραφείς 6. ^ 

Τής άναγνώσεως δέ ταύτης θρησκευτικών κειμένων διάφορος είναι ό 

ψαλμός, ό όποιος έγίνετο είτε ύπό ψαλτών καί αναγνωστών κατά τήν Τρίτην 

τής Τυροφάγου έν τώ σεκρέτψ τών Πατριαρχείων, συντρώγοντος τού Πατρι- 

1 Η. θείε 1ιεγε, ϋειιχ ίγρίεε άε Γέροηιιε θεδ Ρε1εο1θ£ΐΐθ5 σελ, 83, Φ. Κου¬ 

ζουλέ, Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών σ. 26. 

2 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Οριίδε. 251.74, Ρ. Ρείίί, Τγρϊοοπ όα ιτιοπε- 

δίέτε άε 1ε. ΚοδηιοδοΙΪΓε § 21 (Ιζτνεδίϊε 13;33.), Φ. Κουκουλέ, Έκ τοΰ βίου τών 

Βυζαντινών σ. 26, Μί Ιεΐ οδϊ εΐι - Μΐΐΐΐ ετ, ΑεΙε εί Όΐρίοητείε 5.361. 

3 Υποτύπωσις καταστάσεως τής λαύρας του οσίου "Αθανασίου (Ρό. Μεγετ, Οϊε 

Ηευρΐηι-Ιαιηάειι ίατ <ϋε Οεδοΐι. ά. ΑΐΗοδΙίΙοδίεΓ σ. 136.) 

4 Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Υποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών 

Στουδίου (Μί^ηε, Ρ.Ο. 99. 1713 ο.). Έν τοΐς αύτοΐς δέ μοναστηρίοις «καί τό κεράσαι 

καί τό παραθήναι διά κρούσματος έγίνετο» Ένθ’ άν. 

5 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 165. 21 (Βυτ>'.) 

6 Λέοντος Γραμματικού, Χρονογρ. 319 20, ΟΙ συνεχίζοντες τον 

Θεοφάνη 418. 11, Συ μ ε ών Μ άγ ι σ τ ρ ο ς 744. 2. 
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άρχου μετά του βασιλέως *, είτε εν τφ Χρυσοτρικλίνφ του Παλατιού κατά 
την εκτην ημέραν των ιθάπκουβίτων, ψαλλόντων των προσκεκλημένων 

διόδεκα ηγουμένων και μοναχών έν καιρφ του μίνσου των δπτομίνσων, 

ήτοι κατά την παράΟεσιν των μετά κρέατος εδεσμάτων, τη βοήθεια των 

διδόντων τον χρόνον δυο δομεστίκων τής αγίας Σοφίας ή κατά την ημέραν 

των Φώτων έν τφ αύτφ Χρυσοτρικλίνφ, δτε, κατά τά επιδόρπια, εΐσήγοντο 'ψ 

οι δομέστικοι τής αγίας Σοφίας μετά ψαλτών καί ορφανών καί εις δυο ημι¬ 

χόρια διαιρούμενοι έ'ψαλλον άντιφώνως 2. 

Έπί τά μοναστήρια επανερχόμενοι, λέγομεν δτι, μετά την ά’ρσιν τής 

τραπέζης, έν ή έ'τρωγον οί μοναχοί, παρετίθετο, κατά τινας μαρτυρίας, τρά¬ 

πεζα διά τούς διακονητάς3, απερχόμενος δ’ ό ηγούμενος συνεχώρει τούς 

όπο>σδήποτε πταίσαντας, ευλογών αυτούς ζητούντας συγγνώμην, ταπεινφ 

τφ σχήματι4. 

Εις τό έρώτημα, αν έπί τής τραπέζης των Βυζαντινών παρετίθεντο 

πολλά ή ολίγα φαγητά, άπαντώμεν δτι αυτό έξηρτάτο έκάστοτε έκ τής κοι¬ 

νωνικής ή οικονομικής καταστάσεως τού οικοδεσπότου. Πάντως τά φαγητά, 

τά όποια διά τούς χωρικούς ήσαν ολίγα καί άπλούστερα, έπί των τραπεζών 

τών πλουσίων ήσαν πολλά καί πολυσύνθετα. Ό Κλήμης έν τφ παιδαγωγώ 

του όμιλεΐ περί ποικίλων καί πολυτελών βρωμάτων παρατιθεμένων έπί τών 

τραπεζών τών συγχρόνων του3, ό Λιβάνιος περί δψων ποικίλων0, ό 

Χρυσόστομος διά τούς Συβαριτικάς έχοντας τραπέζας καί τά εδέσματα 7, δ <· 

Μέγας Βασίλειος περί πλήθους βρωμάτων 8, ό Χορίκιος διά τράπεζαν «τρυφής 

γέμουσαν» 9, ό Ιωσήφ Τραπεζούντος διά «ποικίλην τράπεζαν καί διαφοράς 

πομάτων καί βρωμάτων» 10 καί τά μεσαιωνικά μυθιστορήματα περί πολλών 

ι Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 160.9, 163.18, 165.22. > 

2 Φιλοθέου, Ένθ’ άν. 163.14.2028. 

3 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τυπικόν τής μονής του αγίου μεγάλομάρ- 

τυρος Μάμαντος (Ελληνικά 1.274.5.) 

4 Φιλοθέου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου 

πατρός ημών Σάββα τοΰ νέου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα 'Ιεροσολυμιτι- 

κής σταχυολογίας 5.319,12.16), Φ. Κουκουλέ, ’Εκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών σελ. 34. (ι 

5 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 1.10 (σελ. 160.20.) 

6-Λιβανίου, Φθονερός τοΰ γείτονος αύτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσ- 

αγγέλλει 24 (τόμ. 6 σελ. 631.) 

7 Χρυσοστόμου, "Ερμηνεία εις τόν ΡΘ'. ψαλμόν (Μΐ^ηο, Ρ.Ο. 55.278.) Φ 

8 Βασιλείου τοΰ Μ., Περί γαστριμαργίας καί μέθης λόγος ΙΤ', (Μί§;ηβ 32. 

1316. 1320.) 

9 Χορικίου, Έγκώμιον εις Μαρκιανόν επίσκοπον Γάζης 1.17 (έκδ. ΡότεΙβΓ- 

Κΐ οίι ίδίοί §;.) 

ίο Ιωσήφ Τραπεζούντος, Έγκώμιον εις τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Ευγένιον ^ 

(Α. Παπαδοποΰλου-Κεραμέως, Ροηί,βδ άΐδίοΓΪ&ε ϊηιρεπΐ Ίΐ&ρεζιιηΐϊηί 66.11. 
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τροφών καί πολύπλοκων μίσσων ι. Καί τά πολλά δέ τάγματα τών μαγειριον, 

τών οποίων μνημονεύουσιν οί συγγραφείς, τούς πλουσίους τής έποχής των 

■ψέγοντες, προϋποθέτουσι, φυσικά, καί μεγάλην ποικιλίαν φαγητών 2. 

Αί βασιλικαί τράπεζαι καί έκ τών προτέρων φυσικόν είναι νά δεχθώ- 

μεν δτι έφορτίζοντο μέ ποικιλίαν φαγητών καί σχετικάς περί τούτου μαρτυ¬ 

ρίας έχομεν. “Οταν λ.χ. οί συγγραφείς όμιλούσι περί κουφίσματος τού πρώτου 

μίνσου 3, φυσικόν είναι νά δεχθώ μεν δτι καί άλλοι έπηκολούθουν (ό δεύτε¬ 

ρος καί άναφέρεται) αλλά καί ώρισμένως διά βασιλικά πολυτελή καί πολύοψα 

γεύματα όμιλούσιν οί συγγραφείς 4 ών τινες έξαίρουσι την σχετικήν πολυ¬ 

τέλειαν ώρισμένων,Ιβασιλέων. Ούτως ό ^Ζώσιμος παραδίδει δτι έπί Θεοδο- 

Είκ. 5. Παρασκευή καί μεταφορά φαγητών εις την τράπεζαν. 

Δεξιά καί παρά την χύτραν τό κουκούμιον. Έκ χειρόγ. Ευαγγελίου τοΰ ΙΑ'. αίώνος. 

(Οπιοηΐ, Εν3.π§ΐ1β5 πνεο ρβίπίατβδ Βγζε,ηίίηεδ άα XI® δ. τόμ. I. πίν. 82). 

σίου τού Μεγάλου ή βασιλική τράπεζα είχε π?ςήθος εδεσμάτων καί τάγματα 

πολυάνθριοπα μαγείρων καί οΐνοχόων3 περί δέ τού Τσαακίου Αγγέλου 

λέγει ό Νικήτας Χωνιάτης, δτι «είχεν άτεχνώς την τράπεζαν Σολομώντειον, 

βουνίζων μεν τούς άρτους, λόχμην δέ κνωδάλων ιχθύων τε διάπλευσιν καί 

πόντον οΐνοπα δεικνύς τήν έστίασιν» 6. 

"Οσον αφορά εις τάς μοναχικάς κοινοβιακάς τραπέζας, λέγομεν δτι εις 

αύτάς λιτότερα τροφή παρετίθετο κατά τάς νηστίσιμους ημέρας Τετάρτην 

καί Παρασκευήν — κατά τάς ημέρας μάλιστα αύστηροτέρας νηστείας οί 

αδελφοί εις (ορισμένης μονάς έτρωγον άπαξ τής ημέρας— 7 γενικώς δμως 

1 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 361. 

2 Βλ. κατωτέρω τά λεγάμενα περί τών περί τήν τράπεζαν διακονούντων. 

3 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 165.22. 

4 ΟΙ συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη σ. 284. 

5 Ζώσιμο υ, Τστορ. 205.15- 

6 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 579.4. 

7 Διά δέ τήν σμικρότητα τών ημερών τής μ’. τοΰ άγιου Φιλίππου μονοσιτοϋμεν, 

Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Ύποτύπωσις καταστάσεως τής μονής τών Στουδίου 
(Μΐ^ιιε, Ρ.Ο. 99. 1716 Α.) 
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είπειν καί έκεΐ οι παρατιθέμενοι μίσσοι δεν ήσαν ολίγοι. Δαψιλεστέρα λ.χ. 

και πολυτελέστερα τροφή, απαγορευόμε¬ 

νου του κρέατος, παρετίθετο κατά την 

ημέραν τής εορτής του φερώνυμου τής 

μονής 1 ή και κατά την ημέραν τής εκλο¬ 

γής του ηγουμένου 2 ή του Πάσχα 3, γνω- 

ρίζομεν δέ καί εκ διαφόρων τυπικών οτι 

οί μοναχοί, κατά μονός, ετρωγον δυο 4 

ή τριών ή τεσσάρων ή ενίοτε και πέντε 

ειδών φαγητά 5. 

Άφ’ οΰ, ώς προείπομεν, οί Βυζαντι¬ 

νοί ετρωγον πολλά φαγητά διά τής χει- 

ρός, φυσικόν ήτο δτι έρρυπαίνοντο τάς 

χεΐρας. Τουτου ενεκα άναγκαΐον ήτο, μετά 

τό φαγητόν, νά νίπτωσι τάς χεΐρας*6 μέ 

Είκ. 6. Άπόνιψις, τή βοηθείςι χερνι- 

βοξέστου.Έκ Βατικ. κώδ. 752, ΙΑ'; αί. 
( Τϊ1ι1ί3.π6Π, Όίε Ρ52ΐΙεπ11υ5ΐΓ&- 

ίίοη ΐηι ΜΐΐΙβΙ&ΗθΓ σ. 137 είκ. 131). 

Γαλλικόν ή σαπώνιον και θερμόν 

ύδωρ, δπερ, λεγόμενον θερμόν7, έθερ- 

μαίνετο εντός μετάλλινου δοχείου, τό 

όποιον έλέγετο κουκουμος ή κού¬ 

κου μ ιν 8 και έπειτα έκομίζετο εις τό μέρος τής άπονίψεως υπό του 

ι Η. ϋβ1β1ΐ9.γβ, Όβιιχ (γρΐοα σ. 80 καί 81. 

2 Ε. Ρβίιί, Τγρΐοοη άβ Ογ6§όϊγθ Ραοουπ&ηοε (Βυζαντ. Χρον. 11.18.) 

3 Ιν. Ρβίΐί, Ένθ’ άν, 11.25. 

4 Θεοδώρου του Στουδίτου, Ένθ’ άν. 

5 Ε. ΡβΙΐί, Ένθ’άν. 11.25, Η ϋεΐεΐιαγβ, Ένθ’ άν. 124, Μΐΐτίοδίοΐα · ΜϋΙΙβΓ, 

Αοία εί Όϊρ1οπΐ3.ΐ3. 5.185, Φ. Κ ο υ κο υ λ έ, Έκ τοϋ βίου των Βυζαντινών σ. 31. 

6 Ό Στέφανος Σαχλίκης (Άφήγησις παράξενος στίχ. 801 έκδ. Παπαδημητριού) είπεν 

ήγέρθηααν έκ το φαγ'ιν τα χέρια των ένιψαν. 

< ’Άπελθε, φτειάσε τό θερμόν, δός νίμμαν τοϊς πατράοι 

και δίδε τό θερμοντσικον ονκ ειοαι των ενδόξων 

Ηβδδβΐίηβ-Ρετηοΐ:, Ροέηιεε Ρι-οάΓοηιΐφιιεδ 3.103.107. Ό Θεσσαλονίκης 

Ευστάθιος, Ορυεο. 249.1 λέγει δτι επί των χρόνων του σύνηθες ήτο νά λέγη προς 

τόν πατέρα ό κομίζων τό θερμόν· εύλόγησον, τό θερμόν. Προθερμώ έν ΚυΟήροις 

(Πανδώρας 15.34) σημαίνει υπηρετώ μεταφέρων θερμόν ΰδωρ, θερ μάρ ι, δ’ έν Κοζάνη 

καί θερ μάρ’ έν Λέσβφ λέγεται τό άγγεϊον, έν φ θερμαίνεται τό ΰδο)ρ, έν φ θερμό (τό) 

έν Κφ τό προς ζύμωσιν χρησιμοποιούμενον θερμόν ύδωρ, θερμός δέ (ό) πολλαχοϋ 

τό κατά τήν πλύσιν θερμόν ΰδωρ. Έν Ρόδφ θερμόν λέγεται τό θερμόν καθ’ δλου 

ΰδωρ (Β εν ετοκλέους, Βραχεϊαί τινες παρατηρήσεις σ. 3.) 

8 Κωνστ. Π ο ρ φυ ρ ο γε ν νή το υ, Έκθεσις 95.14.15,466.5, 677.8, Θεοδώρου 

Στουδίτου, Επιτίμια (Μϊ§ηβ, Ρ.Ο. 99.1737), Η. υεεηβΓ, Όογ ΙιβΐΚ^β ΤΗβοάοείοδ 

107.17, I». Ροίϊί, Αοίεε άε ΓΑΐίιοε, Αοΐεε άε ΟΙιίΙαηιΙαΓ παράρτ. ΪΖ'τόμ. Βυζαντ. Χρον. 
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θερμοδότου 1. Έδηλουτο δέ ή μέν πράξις τής νίψεως, ώς και παρ’άρχαίοις, 

διά του άπον ίπτεσθαι2 —συνήθης εις τά μοναστήρια ή φράσις «άπόνιψαι, 

πάτερ» ή «εύλόγησον, τό θερμόν» 3 — τό δέ προς νίψιν ύδωρ εκαλείτο ν ί μ μα4. 

Έκ δέ τών προς νίψιν χρησιμοποιουμένων δοχείων, τό μέν τό ΰδωρ 

υποδεχόμενοι· λεκάνιον εκαλείτο χέρνιβον5 ή χερνίβιον6 ή χερόνι- 

σ. 61. ^. ΑαίΚαιιεεΓ, Μίταοιιία εαποπ ΟεοΓ§π 33.1. Ογ. ΜοτανοεΠί, Κουκούμιον 

εϊπ αΙίόυΙ^αΓΪεοΙιεε \¥ογΙ? έν Κογοβϊ εεοπιε. - ΑτεΗϊνιιιιι (1932) σ. 1-5 τοϋ ιδιαιτέρου 

άποσπάσματος. Βλ. καί Α. Κοραή, Επίκτητου Διατριβαί Γ' κβ' καί Κ. 3Α μαντού, 

Ποικίλα γλωσσικά έν Άθηνάς τόμ. 23 σ. 488. Νΰν έν Πόντφ κουκούμ’. Έν Μάνη 

κουκούμι λέγεται ή χύτρα. ’Έπιθι καί τά άνωτέρω περί τοϋ κουμαριού λεγάμενα. 

ι Είχε μίσθιον θερμοδότην αύτοΰ όντα, Οείζετ, Ι,βοηίΐοε νοη Νβεροΐίε 5.6. 

Οδτος έν τοϊς κειμένοις χαρακτηρίζεται ώς «ό τό ΰδωρ επί τάς χεΐρας έκχέων» 

Η. υδβπετ, Όβτ 1ιβϊ1ϊ°;β Τίηεοάοεϊοε 49.3 ή <;ό την τοϋ θερμού υπηρεσίαν έκτελών» 

Ι· ΑιιίΙιεαεεΓ, Μίτεοαίπ επηοΐϊ ΟεοΓ§ϊΐ 31.2 ή ό δίδων τό ΰερμούτσικον Ηεε- 

εεΙίη^-ΡεΓηοΙ:, Ροέιηεε ΡΓοάΓοτηϊηυεε 3.102. 

2 Νεανίας τις έν τφ άριστών ποτέ ΰδωρ αίτήσας τοϋ άπονίψασθαι. Είς τά θαύματα 

του άγιου καί μεγάλου προφήτου Ήσαΐου, Απ&Ι. ΒοΙΙ. 42.260,9. Νΰν άπον ί βω 

σημαίνει νίπτω τάς χεΐρας μετά τό φαγητόν πβ. καί τάς παροιμιώδεις φράσεις φάγε καί 

άπονίψου (“Ηπειρος) ήτοι ών μετάλαβες ούκέτι μεταλήψει, ή νίψ’κι’άποφάγαμι (Αίτθ)λία) 

ήτοι τετέλεσται, έπήλθε τό κακόν. 

3 Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Έπίσκεψις βίου μοναχικού (Οριιεο. 249.4) 

είπεν ότι οι μοναχοί τών χρόνων του αγράμματοι, ώς έπί τό πλεΐστον όντες, ούδέν άλλο 

έγνιόριζον ή τό άπόνιψαι πάτερ, εύλόγησον τό θερμόν. Έπιθι καί Φ. Κουκουλέ, Έκ 

τοϋ βίου τών Βυζαντινών σ. 26. 

4 Δός νίψομαι... καί μετά τό νίψασθαι λαμβάνει καί αυτός τό νίμμα καί λέγει 

τφ άδελφφ δέξου καί αυτός νίψαι. Τοϋ όσιου πατρός ημών Δωροθέου διδασκαλίαι 

ψυχωφελείς (Μϊ§ηε, Ρ.Ο. 88.1640.) 

άπελθε, φτειάξε τό θερμόν, δός νίμμαν τοϊς πατράοι 

Ηβδδβΐίπ^-Ρεπιοί, Ροειηεδ ΡτοάΓοπιϊηιιεΗ 3.107. 

5 Χέρνιβον δέ Όμήρφ μέν άσυνήθως, άπαξ γάρ νϋν είπεν, ήμΐν δέ συνήθως τό 

χερόνιπτρον, τουτέστι τό τοϋ ύγροϋ ύποδεκτικόν άγγεϊον, Ευσταθίου, Παρεκβ. 

1351.54, δ ήμεΐς έν τή συνήθεια χέρνιβον φαμεν, εστι καί παρά Όμήρφ έν Ίλιάδι, 

Ευσταθίου, Ένθ’άν. 1401.18· καί παρ’ Άθηναίφ Θ'. 408 κεΐται, καί πάλιν ό Ούλπιανός 

έζήτει εί χέρνιβον εΐρηται, καθάπερ ήμεΐς λέγομεν έν τή συνηθείςτ χέρνιβον ίπιΙΙευηι, 

Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 163 (ΒοιιοΒετίε.) 

6 Τό χέρνιβον αναφέρει ό Κ λήμης έν τφ παιδαγωγφ του βιβλ. 2 κεφ. 3.37 σελ. 

179.19. Τό χέρνιβον, ό ένταϋθα δήλα δή λέβης, όν ή κοινή γλώσσα χερνίβιον λέγει, 

Εύσταθ. Παρεκβ. 1401.61. Άρέσκει δέ τοϊς παλαιοΐς λέβητα κάνταϋθα νοεΐν τό 

καθ'ή μάς χερνίβιον, Ευσταθίου, Ένθ’ άν 1476.9. Λέβης δέ νΰν παρά τφ ποιητή τό 

παρ’ήμΐν λεγόμενον χερνίβιον, καθ’ οΰ νιπτόμεθα, Ευσταθίου, Ένθ’ άν. 1401.32. Δοκι- 

μάζουσι δέ τούτον (τόν μόσχον) τινές εί ανόθευτος έστιν ούτως, έν καθυγρασμένη λεκάνη 

ή χερνίβφ ... Συμεό) ν Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων 67.15. Καί έν τφ επ’ όνόματι δέ 

τοϋ Ζωναρά φερομένφ λεξικφ κεΐται· χερνίβιον· σκεύος έν φ τάς χεΐρας νίπτομεν 

καί πάλιν λέβης· τό χερνίβιον. Έγραψε δέ καί ό Τζέτζης (Σχόλια είς Λυκόφρ. Αλεξάν¬ 

δραν στίχ, 184) χερνίψουσι· σφαγιάσουσιν, άπό μεταφοράς τών χερνίβιον, οΧς καθαί- 

ρομεν τάς χεΐρας. 
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π τ ρ ο ν 1 ή σ ι τ λ ο λ έ κ α ν ο ν 2, εις μεταγενεστέρους δ’ αιώνας κα'ι κ α δ ά ρ ι ν ύ, 

τό δέ δι* οΰ έπέχεον έπιχΰτης,4 έπιχυτάριν6 καί ξ ε σ τ ί ο ν ® καί 

τά δυο δέ δμοΰ άπετέλουν το χερνιβόξεστον7 η σιτλοεπιχυτά- 

ρ ι (ο) ν 8. ΤΗσαν δέ τά δοχεία ταυτα πήλινα ή χάλκινα παρά τοις πενεστέ- 

ι Τό χειρόνιπτρον και παρά παλαιοΐς. Τό χερόνιπτρον παρ’ Εύσταθίω 1351.54 καί 

έν τη περιγραφτ| των ανακτόρων Θεοδώρου τοΰ Μετοχίτου Κ.. Ο ιι ί 11 & η ά, Εε ραΐαίε 

<3ε ΤίιέοάοΓβ ΜέίοοΚίίβ (Κ,βνχιε άεδ έΐιιάεδ Οτεεςοεε 35.88.) Ό Σίλβεστρος Σγου- 

ρόπουλος, νέτα άϊδίΟΓΪΕ υηίοηίδ ηοη νεταε ε'. ε'., συγχέων διά τούς χρόνους του τά 

πράγματα, καλεΐ καί τό έπιχυτάριν χέρνιβον. 

2 Σιτλολέκανα καί έπιχυτάρια αναφέρει ό Κωνστ. Πορφυρογέννητος έντή 

εκθέσει τής βασιλείου τάξεως 468.4. 

3 Καδάριν μετά έπιχύτου άναφέρεται έν έγγράφω τοΰ τέλους τοΰ ΙΓ'. αίώνος, 

καδ α ρ ο επ ι χ υ τ ά ρ ιν δ’ έν διαθήκη του 1255, Μ ίΐτΐ 05 ί οΗ · Μ ϋ 11 ετ, ΑοΙε εί 

ΌϊρΙοιη&Ιβ 4.7δ, 6.245. 

ί "Ορα Ένθ’ άν. Τό ευλόγιον κατά τά εγκαίνια τοΰ ναού αναφέρει σίτλαν καί έ π ι- 

χύτη ν (ϋυ Ο&η^ε έν λ. έπιχύτης). 

5 Σιτλολέκανα καί έπιχυτάρια1 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 46.84. 

Βλ. καί τον θησαυρόν έν λ. έπίχυσις. Έπιθι καί τό ανωτέρω μνημονευθέν καδαρο- 

επιχυτάρ ιν καί τά έν διαθήκη τοΰ 1314 σιτλοεπιχυτάρια, Ε. Ρείίί, Αείεδ 

άε ΓΑίΙιοδ, Αείεδ άε ΟΙιϊΙαηά&Γ (παράρτ. ΙΖ’. τόμ. Βυζ. Χρον. σ. 61.) 

6 Έοικε δέ λέγειν λέβητα την πρόχουν, ήτοι τον ίδιωτικώς λεγόμενον ξέστην, 

Ευσταθίου, Παρεκβ. 147.8, πρόχους δέ θηλυκώς άξεστης παρά τό προχέειν, Ευστα¬ 

θίου, ’Ένθ’ άν. 1400.62, Ό ζέστης (δεχί&πιΐδ) σφζεται νΰν ώς ξ έ σ τ α έν Ρόδφ, Μεγα- 

λοπόλει, Ήπείρφ καί Κερκύρφ, ώς ξίστα έν Χίφ καί ξέστρα έν Ήπείρφ. ξεστί 

ένιαχοΰ καί ξιστί έν Άθήναις καί Μπόβα τής κάτω Ιταλίας (Ρε11ε§ΓΪιιί, Βον& 

216) καί δηλοϊ τό πήλινον, έν Ήπείρφ καί ξύλινον άγγεϊον, έν ψ τίθεται τό πρός πόσιν 

ΰδιορ. Έν Άθήναις ήτο μέτρον ελαίου χωρητικότητος 5 1/ί οκάδων ((Πανδώρας τόμ. 

8.462), έν Χιμάρφ μέτρον οίνου 13 - 15 οκάδων, έ?.αιηρόν δέ δοχεΐον έν χωρίοις τής 

Ρόδου. 

7 Χρυσά έκ λίθων τιμίων κατεσκευασμένα χερνιβόξεστα, Κωνστ. Πορφυρο¬ 

γεν νή του, Έκθεσις 9.18, 676.8. Σκεύη... άή κοινή γλώττα καί μή καθαρά καλεϊ 

χερνιβόξεστα. Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 96.14. Δώρα.. . έν οίς καί διττά 

έτύγχανον χερνιβόξεστα, Ζω ναρ ά, Χρονικ. 15.26. Χερνιβόξεστα αναφέρει καί ό Ανώ¬ 

νυμος περί τής αγίας Σοφίας (Τ ά. Ρ γ ε £ ε γ, δεπρίοτεδ οπβίππίη Οοπδί&ηίίηοροΐί- 

ίαη&ηιιη 99.9, τά μεσαιωνικά Έλληνολατινικά γλωσσάρια, παρ’ οίς φέρεται χερνιβό¬ 

ξεστον· αηαϊιηϊπ&ΐε καί διάφορα τυπικά (Ε. Ρείίί, Τγρίεοη άε Οτε^οίτε Ρ&εοα- 

τΪΕΐιοδ Βυζαντ. Χρον. 11.53. Σπ. Λάμπρου, Τό τυπικόν τής μονής τοΰ Παντοκρά- 

τορος, Ν. Έλληνομν. 5.399.) Ό τύπος χερνιβόξιστα φέρεται έν έγγράφω τοΰ 

τέλους τοΰ ΙΓν αίώνος, Μίΐτίοδίοΐι-Μϋΐΐετ, Αεία εί ΟϊρΙοιηΕίπ 6.243 καί έν 

τφ δημώδει κειμένφ τής χρονικής διηγήσεως Νικήτα τοΰ Χωνιάτου (583.8). Διά 

τά χερνιβόξεστα βλ. τά σχόλια τοΰ Ε.εΐδ1ί6 είς την έ’κθεσιν τής βασιλείου τάξεως Κωνστ. 

τοΰ Πορφυρογεννήτου Β'. 61 - 62 καί τό λεξικόν τοΰ Ο&δτοί έν λ. ό&δδίπ. 

8 Έν διαθήκη τοΰ 1314 άναφέρονται, μεταξύ άλλων οικιακών σκευών, καί σιτλοε- 

πιχυτάρια, Ε. Ρείίί, Αείεδ άε 1’ΑίΗοδ, Αείεδ άε ΟΕΠεπΛεγ (παράρτ. τοΰ ΙΖ'. τόμου 

των Βυζαντ. Χρον. σ. 61), καδαροεπιχυτάριν δέ ομοίως έν διαθήκη τοΰ 1255 

τοΰ Μαξίμου Πλανήτου, Μ ί Ε 1 ο δ ί ε Ιι-ΜΰΠετ, Αεία εί ϋίρίοιΠΕίΕ 4.75. 
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ροις \ παρά δέ τοίς πλουσιωτέροις αργυρά ή χρυσά μετά ποικίλων κοσμη¬ 

μάτων 2. Έν τοίς άνακτόροις άναφέρονται χρυσά ανάγλυφα καί διά λίθων 

τιμίων κατεσκευασμένα χερνιβόξεστα3, ξέστης δέ κρύος έν τφ τυπικω τής 

μονής Γρηγορίου τοΰ Πακουριανοΰ 4. 

'Αφ’ οΰ ένιπτον τάς χείρας οί φαγόντες, έσπόγγιζον αΰτάς διά χειρο- 

μάκτρων, ή ποιότης τοΰ υφάσματος των οποίων έξηρτάτο από την οικονο¬ 

μικήν καί κοινωνικήν θέσιν τοΰ οικοδεσπότου δ, οΰχί δέ σπανίως οί πλούσιοι 

ήλείφοντο καί διά μύρων. Κατά τά ανακτορικά μάλιστα γεύματα έπανειλημ- 

μένως άναφέρεται ότι εις τούς επισήμους συνδαιτυμόνας άπεστάλησαν άλοι- 

φαί καί άρώματα, δι’ ών οΰτοι, μετά τήν άπόνιψιν, έμυρίσθησαν 6. 

Τό έθιμο ν τής διά θερμού ΰδατος άπονίψεως των χειρών, μετά τό φαγη- 

τόν, έφ’ όσον οί πρόγονοι ημών καί κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους 

συνήθως άνευ περονίων έτρωγον, διετηρήθη πολλαχοΰ καί μέχρι σήμερον, 

μάλιστα εις τά τέως Τουρκοκρατούμενα μέρη τής Ανατολής, οπού καί οί 

Τούρκοι, τήν Βυζαντινήν συνήθειαν άκολουθοϋντες, ένίπτοντο μετά τό φαγη- 

τόν 7. Νΰν λοιπόν, ή τουλάχιστον τέως, εν Ανατολή, καί μέχρι προ ολίγων 

ετών έν Ήπείρω, Μακεδονία, Θράκη καί άλλαχοΰ των Ελληνικών χωρών, 

μετά τό φαγητόν δουλίσκη ή υπηρέτης κρατών χαλκήν ή άργυράν πρόχουν, 

ί μπρίκι καλουμένην, έχυνεν είς τούς γευματίσαντας ή δειπνήσαντας θερμόν 

1 Ό Κλήμης (Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 3 37 σελ. 179.19) είπε- τί δέ εί κεραμεοϋν εΐη τό 

χερνίβιον ού δέξεται τό άπόνιμμα τής χειρός; Χαλκοΰν πρόχουν έμνημόνευσεν ό 

I. Τζέτζη ς (ΤΒ. Ρτεδδβΐ, ΙοΗ. Τζείζ&ε ερίδί. σελ. 48 έπιστ. 57), χαλκά χερνιβόξεστα, 

τό τυπικόν τής μονής τοΰ Παντοκράτορος (Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 5.899) σίτλαν 

δέ καί έπιχύτην χαλκοΰν ή κεραμεοϋν τό εύχολόγιον, ϋυ Οαη£ε έν λ. έπιχΰτης.) Σιτλολέ- 

κανα άσπρόχαλκα καί γανωτά άναφέρονται έν τή έκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κων¬ 

σταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου 468.5.17, 314. Ύπό τοΰ αύτοΰ (ΈνΘ’ άν.) 

καί σιτλολέκανα καί έπιχυτάρια αργυρά, άργύρεα δέ χερόνιπτρα έν τή περιγραφή των 

ανακτόρων Θεοδιόρου τοΰ Μετοχίτου Κ. ΟιιίΠ&ηά, Εε ρβίΕΐδ άε ΤΙιέοάοΓε Μείο- 

εΐιϊίε (Κενυε <3εδ έίυάεδ Οτεεςαεδ 35.88), χερνιβόξεστα ανάγλυφα καί χρυσά καί έκ 

πολυτίμων λίθων κατεσκευασμένα αναφέρει Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος 

(Έκθεσ. 9.17, 586.4) καί πάλιν ό I. Ζωναράς έν τφ χρονικφ του 15.26 «χερνιβό¬ 

ξεστα χρύσεά τε καί διάλιθα» καί πάλιν χερνιβόξεστα ολόχρυσα ό Ανώνυμος περί 

τής αγίας Σοφίας (Τ 5. Ρ γ ε £ ε γ, δεπρίοτεδ οπ£ίπυπι Οοηδί&ηίίηοροΐίί&η&πιιη 99.9) 

υδροχόους καί χέρνιβα χειρών αμάχους τό κάλλος τέλος αναφέρει ό Νικήτας Χωνιά- 

της, Χρον. Διήγ. 583.3. 

2 Ό Σίλβεστρος Σγουρόπουλος, Ένθ’ άν. όμιλεϊ περί έπιχύτου εχοντος 

στόμιον λεοντόμορφον. 

8 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Ένθ’ άν. 9.17.586.4. 

4 Ε. Ρείίί, Τνρίεοπ άε Ογ6£οιγ6 ΡΕεουή&ποδ (Βυζαντ. Χρον. 11.53.) 

5 Οί είς βασιλικά γεύματα προσκαλούμενοι πρεσβευταί άναφέρεται οτι άπεσπογγί- 

ζοντο διά πολυτίμων χειρομάκτρων. Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθ. 586.4. 

6 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 586.15,592.15. 

7 Φ· Κουκουλέ, Βυζαντινά καί οόχί Τουρκικά έθιμα, Β. Ζ. 30.183. 
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ύδωρ, ΐνα πλυθώσιν. Ή λεκάνη μετά τοΰ ξεστίου έλέγετο μπρικολέγενο 

ή λεκαν οΐμπρικο ή λεγενόμπρ ικο ν. 

Κατά τά γεύματα και τά δείπνα των Βυζαντινών υπηρετούν εν σιγή 1 

τούς τρώγοντας στρώνοντες την τράπεζαν, κομίζοντες τά φαγητά, α’ίροντες τά 

πινάκια, άποσπογγίζοντες την τάβλαν και προσφέροντες τό προς νίψιν των 

χειρών ύδωρ, οί δούλοι ή αί δουλίσκαι, εις τάς πτωχοτέρας δέ οικογένειας 

αυτή ή οίκοδέσποινα. Διά τάς τραπέζας των πλουσιωτέρων τό πράγμα ειχεν 

άλλως 2. 

'Ωμιλήσαμεν ήδη διά τον θερμοδότη ν' πλήν αυτού δμως καί άλλοι 

υπάλληλοι ήσχολούντο περί την τράπεζαν. Ό Κλήμης π.χ. όμιλεΐ περί «δαι- 

τρών καί καρυκευτών καί συσκευαστών πεμμάτων καί μελιπήκτων καί ροφη¬ 

μάτων, περί σμηχόντων τά έκπώματα καί εύτρεπιζόντων τάς περί τάς εστιά¬ 

σεις παρασκευάς» 3, ό Λιβάνιος περί όψοποιών, οϊνοχό.ων καί πλήθους δια¬ 

κόνων 4, ό Χρυσόστομος περί των πανταχόθεν συλλεγόντων ποικίλα γένη 

μαγείρων καί περί στρατοπέδων μαγείρων καί χορών οινοχοούντων καί πάλιν 

περί μαγείρων καί τραπεζοποιών 5, ό Άμασείας Άστέριος καταλέγει εις τό 

δορυφορικόν τής τραπέζης τραπεζοπο ιούς, οίνοχόους καί ταμίας 6, ο Χορί- 

κιος μνείαν ποιείται πολλών όψοποιών καί πολλών οίνοχόων 7, πολλά κεί¬ 

μενα άναφέρουσι μαγείρους, Θεόδωρος ό Πρόδρομος ώμίλησε περί δούλου 

προοριζομένου διά την τροφήν τού αύθέντου του καί άλλου διά τήν οίνο- 

χοίαν 8, ό I. Τζέτζης περί πλουσίου έχοντος «όψοποιούς, δαιτρούς, κανηφο- 

ρούντας καί ύδροκιρνώντας» 9 τά μεσαιωνικά ποιήματα περί σκουτελλά, 

μαγείρου καί επί τραπέζης10, περί τραπεζαρίου επιβλέποντος τήν εν τή τρα- 

ι Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία Ο'. (Μϊ^ηε, Ρ.Ο. 58.662.) 

2 Περί των ύπουργούντων έν τή βασιλική τραπέζη βλέπε τα σημειούμενα έν τέλει 

τής παρούσης μελέτης. 

3 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 8 κεφ. 4 σ. 251.22 εξ. 

4 Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αύτοϋ πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσ- 

αγγέλλει 24 (τόμ. 6. σελ. 681 ΡόΓδΙστ.) 

5 Χρυσοστόμου, Ερμηνεία είς τον ΡΘ'. ψαλμόν (Μΐ§ηβ, Ρ.Ο. 55.278), τοΰ 

αύτοΰ, Λόγος είς τον έαυτόν μη άδικοΰντα ούδείς παραβλάψαι δύναται (Μί^ηε, Ρ.Ο. 

52.471), τοΰ αύτοΰ, Είς Ίωάννην ομιλία ΛΑ'. (Μϊ^ηβ, Ρ.Ο.,59.179.) 

6 Αστεριού Άμασείας, Όμιλία εις τον πλούσιον καί τον Λάζαρον (Μί^ηο, 

Ρ.Ο. 40.169). Βλ. καί Δ. Μπαλάνου, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων 

τής εκκλησίας. Νέα Σιών τόμ. 17 (1922) σ. 438. 

7 Χορικίου, Έγκώμιον είς Μαρκιανόν επίσκοπον Γάζης 1.17 (ΡοΓδίβΓ- Ρ.ΐο1ιΐ3ί:εΪ£.) 

8 Μί§ηβ, Ρ.Ο. 133.1355. 

9 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 5 ίστορ. 12 στίχ. 533 έξ. 

10 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 1888. 
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πέζη τάξιν τά τυπικά τών μονών 1 καί τέλος διάφορα κείμενα περί I π ι- 

κέρνη ή πιγκέρνη, ήτοι οΐνοχόου2. 

Τοσαύτα διά τά κατ’ ιδίαν γεύματα ή δείπνα τών Βυζαντινών ύπήρχον 

δμως, εννοείται, καί περιστάσεις, καθ’ άς καί κοιναί ευωχίαι εγίνοντο, ώς 

λ.χ. κατά τήν τέλεσιν γάμων, τον εορτασμόν τής ονομαστικής εορτής ή τών 

% γενεθλίων τινός, τάς θρησκευτικός πανηγύρεις, τον έορτοσμόν νίκης 3, τήν 

φιλικού ομίλου από κοινού διασκέδασιν κτλ. Εκαλούντο δ’ αί ευωχίαι αύται 

μέ τό άρχαΐον δνομα συμπόσια 4 δρον, δστις καί σήμερον ακόμη διεσώθη, 

άφ’ ού κοινώς νύν τσουμπούσι 5 ?^έγεται τό συμπόσιον, συμπόσα δ’εν 

Πόντω λέγονται ή κατά τήν εσπέραν τής προ τού γάμου Πέμπτης εν τή οικία 

τής νύμφης γινομένη ευωχία καί τά κατ’αυτήν χρησιμοποιούμενα τρόφιμα. 

Διά τά εν τοΐς άνακτόροις επίσημα γεύματα οί συγγραφείς μεταχειρί¬ 

ζονται τον δρον κλητόριον0, ούτινος ΐσως καί παρά τοίς άστοίς νά 

εγίνετο χρήσις, κοινοτέρα δ’ ήτο ή χρήσις τού δρου δειπνοκλητόριον 7. 

ι Ε. Ρ ε I ϊ ΐ, Τγρΐοοη άα ιηοη&δΐέτε άε 1& Κο5ΐποδοΙΪΓ& § 37 (Βυζαντ. Χρον. 13.40) 

ΜϊΙίΙοδίεΙι-ΜϋΙΙεΓ, ΑεΙα εΐ Όίρίοτη&ία 6.75. 

2 Μόσχου, Λειμωνάριον (Μΐ^ηε, Ρ.Ο, 873. 2952), Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφψι- 

κιαλίων 58.16, Παναρέτου, Χρονικόν Τραπεζοΰντος (Ταίεΐ, ΕιΐδίΒίΗϋ οριιβε. 

365.56) καί πολλαχοΰ άλλαχοΰ, Γρηγόριος ό Θεολόγος, Είς Καισάριον τον 

έαυτοΰ αδελφόν επιτάφιος (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 35.780 β) όμιλεΐ δΓ οίνοχόους καί οίνοχόας. 

, 3 Λέοντος, Τακτικά 16.12 (Μί^πε, Ρ.Ο. 107.909.) 

4 Παρά τή κοινή συνήθεια τό συμπόσιον καί ό πότος λέγεται· Εύσταθίου, Παρεκβ. 

1105.27. Έν τφ οοτριίδ £ΐθ33. Ε&Ιϊπ. 3.172.3 φέρεται καί ό τύπος εαπιροδΐοπ. Νΰν έν Κφ 

σφζεται ή λ. πότος. 

5 Τουρκοπερσικόν άμπηόϊοΐι. 

6 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 26.1, 277.6, 585.13. Τό κλητόριον 

καλείται κ λ η τ ο ύ ρ ι ν έν τφ πουλλολόγω στίχ. 2 (IV 3. § η ε γ, Οπιιίηπ Οτ&εεα ηιεάϋ 

&ενι σ. 179.) Τό κλητόριον εννοείται δτι έχει καί άλλας σημασίας δηλοΰν καί τήν πρόσ- 

κλησιν είς γεΰμα ή δεΐπνον (Κ. Πορφυρογ. Έκθ. 751.12) τήν αίθουσαν τής συνεστιά¬ 

σεις (Ένθ’άν. 70.7, 113.22, 277.15) ώς καί τό βιβλίον, έν φ αναγράφονται οί μέλλοντες 

νά κληθώσι, κατά αξιώματα. Εντεύθεν καί ή φράσις στοιχειν τό κλητόριον (Ένθ’ άν. 

118.10, 121.11 καί άλλαχοΰ) = όρίζειν τούς κατά στίχον γεγραμμένους ώς προσκλη- 

τέους. Βλ. πρός τούτοις καί τό υπόμνημα τοΰ Εείδΐιε Β'. 169. 

7 Εύσταθίου, Παρεκβ. 766.57, Κ. Ηογπη, ϋϊε Ερΐ§Τ3.ηιιιΐ6 άβδ ΤάεοάοΓΟδ 

Β&1δ3ΐηοη (λνίευετ 8ΐιι<1. 25 σελ. 180), Β. Γεωργιάδου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ 

Χωνιάτου καί Γεωργίου Βούρτζου, μητροπολιτών Αθηνών λόγοι σελ. 47.48. Ό Θεό¬ 

δωρος Πρόδρομος, Έξήγησις είς τούς κανόνας (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 133.1230) έγραψε 

καί δειπνοκλητήριον. Ό καλών είς συμπόσιον καί εστιών τινας καλείται δ ε ι- 

πνοκλήτωρ· Ε ύ σ τ α θ ί ο υ, Παρεκβ. 77344, 942.41, 1413.2, τοΰ αύτοΰ Οριίδο. 

189.44, I. Τζέτζου, Είς τήν Παρθενομάρτυρα του Χρίστου Λουκίαν υπόμνημα βρά- 

χιστον (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, νάτΐπ Οτ&εεε. δίκπα 83.22), Β. Γεωργιάδ ου, 

Ένθ’ άν. 45-46. Τον δειπνοκλήτορα ό Νικηφόρος Βρυέννιος, Ίστορ. 

66.14 λέγει έστιάτορα. Παρά Κωνστ. Πορφυρογεννήτφ, Ένθ’άν. 465.20, 

523.6 φέρεται καί τό ρήμα κ λ η τ ο ρ ε ύ ε ι ν. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Ετος Ι'. 10 
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Τά συμπόσια επ’ίσης έλέγοντο κλήσεις, περ'ι ών μάλιστα καί ειδικόν 

εχομεν λόγον τοϋ Λιβανιού \ εις τους μεταγεστέρους δ’ αιώνας, πιθανώς, 

και κλήματα 2. Τέλος ό I. Τζέτζης παραδίδει οτι επί των χρόνων του τό 

μέγα συμπόσιον δημωδώς εκαλείτο και θαλία3, χαμαιτζίκιον δέ καλείται 

τό συμπόσιον και εν τώ κειμένω τής Χρον. διηγήσεως Νικ. του Χωνιάτου 

(149. 23, 269.25). Τά κατά τάς θρησκευτικός πανηγύρεις γινόμενα συμπόσια 

εκαλούντο εϊδικώς, ώς και νΰν, άγιομνήσια4. 

Τέλος ό Κλήμης καλεΐ τά συμπόσια δοχάς5, εν τοΐς τακτικόΐς δέ του 

Λέοντος ονομάζονται τράπεζαι6, δρος, δστις θά τ|το κοινός, άφ’ ου και 

σήμερον ακόμη τό συμπόσιον καλείται κοινώς τραπέζι. 

Ώς δέ οι αρχαίοι εΐχον τά από συμβολής δείπνα, καθ’ ά πάντες οί συν- 

ευωχοΰμενοι από κοινού τά προς συνεστίασιν συνεισέφερον, οϋτω καί παρά 

Βυζαντινοΐς, οΐτινες τά τοιαϋτα έκάλουν καταβόλια, ταΰτα δμως άπηγό- 

ρευον οί ιεροί κανόνες, μη έπιτρέποντες εις τε τά λαϊκά καί τά ιερατικά 

πρόσωπα, ϊνα μετέχωσιν αυτών, επειδή ή σαν αίτια «μέθης και αδηφαγίας 

καί άλλων άσχημονιών» 7. 

Κατά τά συμπόσια, τά όποια έγίνοντο κατόπιν προσκλήσεο^ς του δει- 

πνοκλήτορος, έπεβάλλετο νά τηρήται ώρισμένη τάξις. Εκείνος, δστις 

ώριζε την θέσιν έκαστου συνδαιτυμόνος, πράγμα, δπερ έθεωρεΐτο σημαντι¬ 

κόν, ήτο ό προσκαλών, σεμνόν δ’ ύπελαμβάνετο, οσάκις ή θέσις δέν ήτο 

ώρισμένη, νά μη φιλονική τις περί πρωτοκαθεδρίας, αλλά, την ταπείνωσιν 

αύτου δεικνύων, νά κατάλαμβάντ) τον έσχατον τόπον 8 οί άνήκοντες μάλι¬ 

στα εις διάφορα σωματεία ώφεώον, άναλόγως τοϋ βαθμοϋ των, νά λαμβά- 

1 Λιβανιού, Περί των εν ταΐς έορταϊς κλήσεων λόγος 53.8 (τόμ. 4 σ. 58 ΡδΓ5ΐει\) 

Πβ. καί Κ. Σάθα, Ιστορικόν δοκίμων περί τοϋ θεάτρου καί τής μουσικής τών Βυζαν¬ 

τινών ος' οζ'. 

2 Ούτως έν τφ χρονικφ τοϋ Μ α χ α ι ρ ά καί νΰν έν Κύπρφ. 

3 Θαλία νΰν παρ’ήμΐν ή μεγάλη εύωχία λέγεται· I. Τζέτζου, Σχόλια εις τά 

έργα καί τάς ημέρας στίχ. 115. 

4 Άγάπαι καλούνται τά παρά φιλοχρίστων γινόμενα συμπόσια, ήγουν άγιομνήσια, 

λέγει ό Βαλσαμών σχολιάζων τον ΚΖ' κανόνα τής έν Λαοδικείρ. συνόδου (Ράλλη- 

Ποτλή, Σύνταγμα 3. 195 βλ. καί σελ, 465.) Νΰν έν Κρήτη καί ταϊς Κυκλάσι άγιο- 

μνήσι λέγεται θρησκευτική πανήγυρις τελουμένη κατά την μνήμην αγίου τινός, έξω 

τών πόλεων συνήθως. 

5 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2-4 σελ. 156.17. Δοχή έν τή έκθέσει τής 

βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοϋ Ποργυρογεννήτου λέγεται ή υποδοχή. 

6 Στρατηγέ, προς ευωχίας, ήγουν τραπέζας, καί άριστα προτρέπου καθίστασθαι 

τούς τε άρχοντας καί τούς στρατιώτας· Λέοντος, Τακτικά 16,12, (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 107.909.) 

7 Είς τον ΝΕ'. κανόνα τής έν Λαοδικείφ συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 

3.221.) 

8 Μ. Βασιλείου, Πώς δει περί τάς καθέδρας καί τάς κατακλίσεις έν τφ καιρφ 

τών αρίστων καί τών δείπνων έχειν {Μΐ§ηε, Ρ.Ο. 31.976.) 
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νωσι την οίκείαν θέσιν είς τά δημόσια συμπόσια, άλλως έσωφρονίζοντο 1. 

Βαρύ τέλος καί έπίψογον έθεωρεΐτο άτομον κατωτέρας κοινωνικής τάξεως 

νά προηγηθή κατά τάξιν άλλου εχοντος καλυτέραν κοινωνικήν θέσιν 2, ούχί 

δέ ορθόν πλούσιοι νά συντρώγωσι μετά πενήτων 3. Τόσον δέ σπουδαΐον 

έθεωρεΐτο νά τηρήται έν τοΐς συμποσίοις ή κατά σειράν αξιώματος τοποθέ- 

τησις καί τόσον προσβεβλημένος έθεωρεΐτο ό ούτως ύποβιβασθείς, ώστε, προς 

αποφυγήν παρεξηγήσεων, έδέησεν οί Βυζαντινοί νά κάμνωσι καί κυκλικών 

τραπεζών χρήσιν, έν αις δέν εφαίνετο τίς ό προκαθήμενος. Ό Θεσσαλονίκης 

Ευστάθιος όμιλών σχετικώς λέγει, δτι παρά τοΐς ύστερον, τοΐς μεθ’ “Ομηρον 

δήλα δή, «επενοήθησαν αί κυκλοειδεΐς τράπεζαι διά τήν ανυπέρβλητον 

ισότητα καί προς ομοιότητα τής τροφοφόρου άλωνος» (1401.45). Καί 

δύναταί τις μέν καί άλλην σημασίαν ν" άποδώση είς τά υπό τοϋ περικλεοϋς 

ιεράρχου λεγάμενα, τό συμβάντα δμως έν τοΐς άνακτόροις επί Κωνσταντίνου 

καί Ρωμανοϋ τών πορφυρογέννητων βασιλέων κατά τήν υποδοχήν τοϋ Σαρα- 

κηνοΰ Άμιρά τοϋ ’Έμετ Δελεμίκη πιστοποιοϋσι τό πράγμα. Κατά τήν περί- 

στασιν δήλα δή εκείνην, ώς αναφέρει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος «εν 

δέ τώ δεξιώ προς δύσιν μέρει (τοϋ τρίκλινου τών ιθ". άκκουβίτων) έ'στη 

παρατραπέζιον στρογγυλόν διά τό μή δόξαι τούς φίλους Σαρακη- 

νούς έτερος τοϋ ετέρου προκαθέζεσθαι» 4. Τά λεγάμενα λοιπόν 

περί έφευρέσεως τής στρογγυλής τραπέζης υπό τών ’Άγγλων δέν έχονται άλη- 

θείας, άφ: ου τό πράγμα έγνώριζον πολύ παλαιότερον οί ήμέτεροι πρόγονοι. 

Έθεωρεΐτο δέ καλής συμπεριφοράς δείγμα καί έκολάκευε πολύ τον καλέ- 

σαντα ό δηλώσας συμμετοχήν είς τό συμπόσιον νά παρευρεθή είς αυτό. Ή 

παραμέλησις τοϋ καθήκοντος τούτου, παρά τάς προβαλλομένας δικαιολογίας, 

είχεν ώς αποτέλεσμα τήν δυσαρέσκειαν καί οργήν τοϋ δειπνοκλήτορος 5. 

Ή πρωτοκαθεδρία είς τά κοινά μή έπίσημα γεύματα, παρόντων κλη¬ 

ρικών, έδίδετο εις αυτούς, ύποχωρούντων τών λαϊκών °. Είς τάς κοινοβια- 

κάς τραπέζας τήν πρωτοκαθεδρίαν, ώς είκός, είχεν ό ηγούμενος, ή ή ηγού¬ 

μενη, οΐτινες καί ώριζον τήν θέσιν τών αδελφών, τιμωροϋντες πολλάκις διά 

τής τοποθετήσεως είς τήν εσχάτην θέσιν εκείνους, οΐτινες έφιλονίκουν περί 
καταλήψεως άνωτέρας θέσεως 7. 

Μικρόν ανωτέρω ώμίλησα περί κληρικών παρόντων είς τά συμπόσια. 

1 1. Νΐεοίε, Λέοντος τοϋ σοφού τό επαρχιακόν βιβλίον § 9. 

2 Πουλλολόγος, στίχ. 161 (ΐν&ξηεΓ, Οατηιϊιιε. Οταεοίΐ ιηεάίί αενΐ σ. 184.) 

3 Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου, Περί παρθενίας (Μί^ηε, 

Ρ. Ο. 28.268.) 

4 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, ’Έκθεσις 594-9. 

5 Λιβανιού, Παράσιτος επί δεΐπνον κληθείς (τόμ. 6 σελ. 583.10 ΡδΓΒίετ.) 

6 Μ. Βασιλείου, “Ενθ* αν. 

7 Μ Πτ 1 οεΐ ο 1ι - Μ ίί 11 ετ, Αεία εί Οΐρίοιπ&ίο. 5.184.361. 
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Τοιαύτη ευκαιρία παρουσιάζετο μάλιστα οσάκις έτελεΐτο γάμος ή θρησκευτική 

πανήγυρις. Τότε, κατά τάς διατάξεις των ιερών συνόδων, οί κληρικοί ήδΰ- 

ναντο νά παρακαθήσωσιν εις την κοινήν τράπεζαν και νά την εύλογήσωσιν, 

ώφειλον δμως νά έγκαταλίπωσιν αυτήν εύθυς ως είσήρχοντο τα Ου μελικά, 

οί παίζοντες δήλα δή διάφορα όργανα ή οί έκτελούντες διάφορα παίγνια 

προς διασκέδασιν των συμποσιαζόντων ι. Θεόδωρος μάλιστα ό Στουδίτης 

αυστηρότερον περ'ι μοναχών ώρισεν «εάν μετά κοσμικών καθίση μοναχός εις 

συμπόσιον, έστω ακοινώνητος ημέρας μ'» 2. 

Έκ κειμένων μοναχικού περιεχομένου πληροφοροΰμεθα δτι οί απαίδευ¬ 

τοι ήσαν «έν τφ πίνειν άλ?>ηλους φιλοτιμούμενοι καί δεξιοΰμενοι ταις προ- 

πόσεσι καί άντιπόσεσιν» 3. "Οτι δ5 οΰ μόνον οί απαίδευτοι, αλλά καί οί 

μορφωμένοι καί καλής κοινωνικής τάξεως Βυζαντινοί, ευκαιρίας διδόμενης, 

εκαμνον προπόσεις4, σαφώς συνάγεται έκ του δτι ουχί σπανίως μνημονεύ¬ 

ονται τοιαΰται καί έν τοΐς βασιλικοΐς έπισήμοις γεΰμασιν 5. 

Έδηλουτο δέ τότε τό προπίνειν είτε κατ’ άρχαίαν συνήθειαν διά του 

«έπονομάζειν» ή «έπονομάζειν εις τήν πρεσβείαν τής Θεοτόκου ή αγίου 

τίνος» 6 ή «πίνειν εις πρεσβείαν αγίου τίνος» ή «πρεσβευειν εις τό δνομα 

τής Θεοτόκου ή αγίου τίνος» 7 ή, όπως ημείς λέγομεν, «πίνειν είς ΰγιείαν 

τίνος» 8. Ίσως δέ ή πρόποσις νά έλέγετο καί μέ τήν Σλαυϊκήν λέξιν τρα¬ 

βί τζα (ζάΓανίοα) παρά τοΐς κατοίκοις τών χωρών εκείνων, οΐτινες ήλθον 

είς επικοινωνίαν μέ Σλαΰους 9. 

ι Κανών ΚΔ' τής έν Λαοδικείφ συνόδου (Ρ ά λλη - Π ο τ λή, Σύνταγμα 3.220.) 

2 Θεοδώρου Στουδίτου, Επιτίμια κοινά τής όλης αδελφότητος (Μΐ§;ηε, 

Ρ.Ο. 99.1756 Β.) 

3 Π. Ρεΐίΐ, Τγρΐοοη άιι πιοιίΕδΙέτε ιΐε 1ε Κοδίηοεοΐΐτα (ΙζχνεεάΕ 13.34.) 

4 Ό Κλήμης, (Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2.26 σελ. 171.24) όμιλεΐ περί τών διαπυτι- 

ζόντων άλλήλοις τον άκρατον φιλοτησίας όνόματι. 

5 Κωνσχ. Πορ φυ ρ ογεννή τ ου, "Εκθεσις 602.14. Βλέπε καί τά σχετικά σχόλια 

τοϋ Κοΐδίιε Β' 708-709. 

β Παρ’ Άθηναίφ Ι'. 27, ό Κειτούκειτος λέγει 

Τήνδ' εγώ 

μεστήν άπαξ επονομάαας προπίομαι 

σνγγενέσι, πίστωμα φιλίας. 

Κωνστ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 602.14. 

7 ΑπγϊοΙι, Ηα^ΐοδ ΝϊΙτοΐΕΟδ 1.408.28, ]. Αιιίίι&ηδβΓ, ΜϊγεοεΙε δΕπσΐΐ ΟεοΓ^π 

38.1, 60.2, Δούκα 'Ιστορ. 254.22, Άρέθας, Εις Λουκιανού συμπόσ. ή Λαπίθ. 16" (Σ. 

Κουγέα, "Ενθ* άν. 4. 240). Τό είς πρεσβείαν καί πρεσβεύειν βεβαίως έκ φράσεων οιαι 

πρεσβείαις τού ... πρεσβείαις τής .. . 
3 Άρέθας, Ένθ. άν., I. Κιννάμου, Ιστορία 272.3. 

9 Ή πληροφορία έκ μεταγενεστέρου κειμένου, τού χρονικού τού Μ αν. Μαλαξοϋ. 

Βλ. ΜεγεΙιεΙΙ, ΤΙιε ΟΗγοπϊοΙθ οί Μ. ΜεΙεχοβ (Βυζαντ. καί Νεοελλ. Χρον. 5.15). 

Έπιθι καί τά υπό Μ. Λάσκαρ ι σημειωθέντα ένθ’ άν. σελ. 370. 
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Νυν τό προπίνειν λέγεται, ως προείπομεν, «πίνειν είς ΰγιείαν», ή δέ 

πρόποσις εντολή έν Ήπείρφ 1 καί ή άντιπρόποσις έν Βυτίνη ευχάρι¬ 

στη σι, ηπς λέξις φέρει εις τήν μνήμην ημών τό υπό του Ματθαίου λεγό¬ 

μενον (26.27) «καί λαβών ποτήριον καί εΰχαριστήσας εδωκεν αΰτοΐς». 

Κατά τά συμπόσια, καί μάλιστα τά ιδιωτικά, μετά τό φαγητόν καί 

τάς προπόσεις, τουλάχιστον κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας, έπηκολοΰθει ο 

κώμος, τουτέστιν άσματα ερωτικά συμποτικά καί θεατρικά 2 υπό τούς 

ήχους συριγγος καί αυλού καί κιθάρας, προς δέ καί χοροί υπό τούς’ήχους 

κροτάλων, τυμπάνων και κυμβάλων Ά. Ίνα δέ ή τέρψις καταστή μεγαλύτερα, 

πολλοί τών εύπορων είσήγον είς τά συμπόσια, παρά τούς κιθαρφδοΰς, αύλη- 

τάς καί αύλητρίδας, άς ώς πόρνας χαρακτηρίζουσιν οί συγγραφείς, καί παρά¬ 

σιτους καί δρχηστάς καί γελωτοποιούς καί κόλακας καί μίμους, είς θέατρον 
οΰτω μεταβάλλοντες τό συμπόσιον 4. 

ι Ίσως έκ τού δτι, ώς συμβαίνει αλλαχού, έν Σιατίστη π. χ., ό προϊστάμενος τής 
τραπέζης δίδει είς ώρισμένον πρόσιοπον εντολήν, ΐνα προπίη υπέρ τίνος. 

2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 2-26 (σελ. 171.24), Ισίδωρος Πηλου- 
σιώτης, 1.456. 

3 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. 4.40 (σελ. 181. 15, 182.6), Χρυσοστόμου, 

Είς τό Άποστολικόν ρητόν διά δέ τάς πορνείας έκαστος τήν εαυτού γυναίκα έχέτω 
(Μί§ιΐ6, Ρ.Ο. 51. 211), τού αυτού Ερμηνεία είς τον ΜΣΤ' ψαλμόν^Μϊ^ηε, Ρ.Ο. 

55.208), τού αυτού, Περί υπομονής (Μί§ηε, Ρ. Ο. 60.725), τού αυτού, Περί σωτη¬ 

ρίας (ένΰ. άν. 60.736), ’Άννης Κ ο μνη νή ς, Άλεξ. 2.344.12, Μιχ. Ψελλοΰ, Είς τούς 
βασκαίνοντας αυτφ τής τού ύπερτίμου τιμής (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5.177), Θεοδώρου 
Προδρόμου, Τά κατά, Ροδάνθην καί Δοσικλέα Β' 106. Ό Χρυσόστομος, Είς τήν 
προς Έφεσίους έπιστολήν ομιλία ΙΕ' Μΐ^ηε, Ρ. 0.62.112) έκ τών μουσικών οργάνων τά 
μέν τύμπανα έύεώρει άηδή, ευχάριστα δέ τον αυλόν, τήν κιθάραν καί τήν σύριγγα. Τά 
άσματα καί λυγίσματα κατά τά συμπόσια άπηγόρευσεν ό ΚΒ' κανών τής έν Νικαίφ τόν 
δεύτερον Ζ' οίκουμ. συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.643.644.) 

4 Λιβανιού, Φθονερός τού γείτονος αυτού πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσ- 

αγγέλλει 25 67 (τόμ. 6. σελ. 632.657 ΡοΓδΙετ), τοϋ αυτού, Παράσιτος τού τρέφοντος 
αυτόν φιλοσοφήσαντος εαυτόν προσαγγέλλει 10 (τόμ. 6 σελ. 598), Χρυσοστόμου, 

Είς Γένεσιν λόγος Η (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 54.616), τού αυτού, Είς τό Άποστολικόν ρητόν 
διά δέ τάς πορνείας... (Μϊ§;ιιε, Ρ.Ο. 51.211). τού αυτού, Λόγος είς τόν εαυτόν 
μή άδικούντα (ΜΪ£ΐιε, Ρ.Ο. 52.471), τού αυτού, Περί μετάνοιας (Μί^ηε, Ρ.Ο. 59.762), 

τοϋ αύτοΰ, Είς Ματθαίον ομιλία ΜΗ’ (Μί^ηε, Ρ.Ο. 58.494), τού αυτού, Ερμη¬ 

νεία είς τόν ΜΑ' καί ΜΗ' ψαλμόν (Μϊ^πε, Ρ.Ο. 55. 158.505), τού αυτού, Είς τάς 
πράξεις τών Αποστόλων ομιλία ΜΒ' καί ΜΗ’ (Μΐ<ξΐιε, Ρ.Ο. 60.302.337), τού αύτοΰ, 

Είς τήν Γένεσιν λόγος Γ' (Μί^πε, Ρ.Ο. 56.525), το ύ αύ τ ο ΰ, Όμιλία είς Εύτρόπιον 
(Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 52.391), τού αύτοΰ, Λόγος περί μετάνοιας Β' (Μί^ηε, Ρ.Ο. 60.703), 

Αστεριού, Όμιλία είς τόν πλούσιον καί τόν Λάζαρον (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 40.169), Γρηγο- 

ρίουτοΰ Θεολόγου, Είς Καισάριον τόν εαυτού άδελφόν επιτάφιος (Μϊ§πε, Ρ.Ο. 

35.780 Β.) Περί παρασίτων δρα τόν λόγον τού Λιβανιού, Παράσιτος επί δεΐπνον κληθείς 
(τόμ. 6 σελ. 573 έξ. ΡοΓεΙετ). Διά παράσιτους έν τή βασιλική τραπέζη έν Τραπεζοΰντι 
ωμίλησεν Ιτυσήφ ό Τρ απεζο ύ ντ ο ς, Έγκώμιον είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα 
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Και προσεπάθουν μεν εις ταΰτα ν’ άντιδράσωσιν οΐ πατέρες τής εκκλη¬ 

σίας συνιστών-τες ινα, αντί τοϋ πλήθους των φαύλων τούτων ανθρώπων 
καλώσιν εις τάς τραπέζας αυτών οί πλούσιοι πένητας σεμνόν διάγοντας βίον 1 

καί αντί ερωτικών ασμάτων νά ψάλλωσιν ίεράς ωδάς 2, αΐ προτροπαί δμως 
αΰται ακριβώς δεικνΰουσιν δτι, δσα οΰτοι έψεγον, ήσαν έν ευρυτάτη χρήσει. 

Προς συμπλήρωσιν τής μελέτης ημών, δεν κρίνομεν άσκοπον νά εΐπω- 

μεν δλίγας λέξεις καί περί τών εν τοΐς άνακτόροις επισήμων γευμάτων, τά 
οποία εδίδοντο επί τώ εορτασμφ τών γενεθλίων του βασιλέως ή τών γάμων 
αυτοΰ ή κατά την επέτειον τής στέψεως αύτοΰ (στεφηφορία, στέψιμον) 

είτε κατά τάς εορτάς τής αυτοκρατορίας 3, τής άναγορευσεως τουτέστι 
του δεσπότου, ή του βρουμαλίου αυτοΰ4, είτε επί τφ εορτασμφ τών 
γενεθλίων τής πόλεως, εϊτε επί τή ευκαιρία τής υποδοχής ξένων ηγεμόνων ή 
πρέσβεων εϊτε τέλος κατά τάς ημέρας μεγάλων θρησκευτικών εορτών, οίαι 
ήσαν αί έορταί τών ιθ' άκκουβίτων (25 Δεκεμβρίου - 6 Ίανουαρίου) ή τής 
25Ίς Μαρτίου, τής Μ. Πέμπτης, του Μ. Σαββάτου, του Πάσχα (επί οκτώ 
ημέρας) τής Πεντηκοστής 5 κτλ. 

Ή συνεστίασις αυτή κατά τάς θρησκευτικός εορτάς ετηρεΐτο επί μακράν 
σειράν ετών, μέ την πάροδον δμως του χρόνου περιωρίσθη, ούτως ώστε 
Γεώργιος ό Κωδινός νά γράψη εν τώ περί τών όφφικιαλίων έ'ργφ του δτι 
επί τών χρόνων του ό βασιλεύς πεντάκις μόνον του έτους συνέτρωγεν εν 

Ευγένιον (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ροπίβδ Ιιίδίοπσε ίαιρβπΐ ΤΓ&ρβζαπίΐπί 66.11.) 
Τά θυμελικά παίγνια κατά τά δείπνα άπηγόρευσεν ό ΝΔ' κανών της έν Λαοδικεία συν¬ 
όδου (Ράλλη -Ποτλη, Σύνταγμα 2.356). Έπιθι καί δσα έσημείωσεν ό Θ. Βαλσαμών 
σχολιάζων τον ΚΒ' κανόνα τής έν Νίκαια τό δεύτερον Ζ' οικουμενικής συνόδου 
(ΡάλληΠοτλή, Σύνταγμα 2.645.) 

ι Χρυσοστόμου, Είς επιστολήν πρός Έφεσίους κεφ. Ε'. ομιλία Κ’. (Μϊςηβ, 

Ρ.Ο. 62.147.) 
2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 2 κεφ. (4 σελ. 184.214). Βλ. καί Ευσεβίου, 

Προπαρασκευής Ευαγγελικής βιβλ. ΙΒ' κεφ. ΚΔ'. (Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 21.993), I. Δαμασκη- 
ν ο ϋ. Τα ιερά παράλληλα τίτλ. ΚΖ'. (Μΐ§ηε, Ρ.Ο. 95.1413), Χρυσοστόμου, Ερμη¬ 
νεία είς τόν ΜΑ'. ψαλμόν (Μΐβΐιε, Ρ.Ο. 55.157.158.) 

3 Τά άκτα επί τφ εορτασμφ τής αυτοκρατορίας βλέπε έν τή Κωνστ. τοΰ Πορ¬ 
φυρογέννητου εκθέσει τής βασιλείου τάξεως 278.5 έξ. Βλ. καίΦιλοθέου, 
Κλητορολόγιον 174.35. 

4 Ταϋτα έτελοΰντο κατά μήνα Νοέμβριον καί Δεκέμβριον Φιλοθέου, Κλητο¬ 
ρολόγιον 175.27, Κ.είδ1ί.ε σχόλια Β'. 705. Τών εορτών τών βρουμαλίων διαρκουσών έπί 
πολλάς ή μέρας καί διά τών γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου διακρινομένων, ό βασιλεύς 
έώρταζε καί παρείχε συμπόσια καί διασκεδάσεις κατ’ εκείνην, καθ’ ήν συνέπιπτε τό 
αρχικόν γράμμα τοϋ ονόματος του. Ό 3 Αναστάσιος π. χ. έώρταζε κατά την πρώτην 
ημέραν, ό δέ Ζήνων κατά την έκτην, 

3 Φιλοθέου, Κλητορολ. 156.35, 166.18, 167.6.18, 168.23, 172.17.28, 174.35, 177.20, 
Γ. Κ ωδ ιν οΰ, Περί τών όφφικιαλίων 98.18. 
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επίσημοις γεύμασι μετά τών αρχόντων του, ήτοι κατά τά Χριστούγεννα, τά 
Φώτα, την ημέραν τών Βαΐων, τοΰ Πάσχα καί τοΰ αγίου Πνεύματος 1. 

Έγίνοντο δέ τά επίσημα γεύματα εις τρεις κυρίως αίθουσας (τρίκλι¬ 

νους), εϊτε δήλα δή έν τώ τρικλίνω τών . ιθ' άκκουβίτων (25 Δεκεμβρίου - 6 

Ίανουρίου), δστις λέγεται δτι ίδρΰθη υπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου 2, εϊτε εν 
τώ Χρυσοτρικλίνφ, δστις, ίδρυθείς υπό Ιουστίνου τοΰ Β'. (565-578) έκο- 

σμήθη υπό Τιβερίου τοΰ Β'. (578 -582) 3, εϊτε έν τώ τρικλίνφ τοΰ Ίου- 

στινιανοΰ τώ ίδρυθέντι υπό Ιουστινιανού τοΰ Β'. τφ 694 4. 

Είπον συνήθως, διότι σπανίως καί είς άλλας αίθουσας συνέτρωγον οί 
έπίσημοι, ώς έν τώ άριστηρίφ, δπερ ήτο αίθουσα προσκειμένη είς τόν Χρυ- 

σοτρίκλινον 5 ή έν μια τών αιθουσών τοΰ παλατιού τών Βλαχερνών, όταν 
οί δεσπόται μετέβαινον είς τάς Βλαχέρνας, ϊνα λουσθώσιν 6. “Απαξ δέ κατά 
την υποδοχήν “Ολγας τής Ρωσαίνης άναφέρεται καί κλητόριον γενόμενον 
έν τφ Πεντακουβουκλίφ τοΰ αγίου ΓΙαΰλου, είς δ παρεκάθησεν ή Αΰγοΰστα 
μετά τών τέκνων καί τής νύμφης της καί %ής φιλοξενούμενης ήγεμονίδος 7. 

Έγίνετο δ" ή συνιστίασις, ως έπί τό πλεϊστον, κατά την μεσημβρίαν, 

ενίοτε δέ καί κατά την εσπέραν, οπότε σαφώς λέγεται οτι έγίνετο κλητό¬ 

ριον δείπνου. Κατά την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν διά του άρτικλίνου 
οί μέλλοντες νά συμφάγωσιν έκαλοΰντο από τής πρωίας, προσήρχοντο δέ 
πρός την Ισπέραν δ. 

Ήσαν δ" οί κατά διαφόρους περιστάσεις είς τά επίσημα γεύματα προσ¬ 

καλούμενοι, ών ό αριθμός δεν ήτο ώρισμένος 9, στενοί φίλοι τοΰ βασιλέως, 

άρχοντες, οί'τινες ώφειλον νά προσέλθωσιν ήλλαγμένοι, ήτοι εν έπισήμω 
περιβόλι;), ό Πατριάρχης μετά τοΰ άνωτέρου κλήρου ή καί κατωτέρου, ξένοι 

ι Γ. Κ ω δ ι ν ο ϋ, Ένθ* άν. 64.11 έξ. 

2 ]■ ΕόβΓδοΙί, Ι,ε £Γ&ηά ρ3.13.ϊβ άε Οοηβί&ηΐίιιορίβ 58.59.60. 
3 Φιλοθέου, Κλητορολ. 173.9, ]. Εβετδοΐί, Ένθ3 άν. 77. 
4 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθ. 277.18, 502.19, 592.4, 597.7, Φ ι λ ο- 

θ έ ο υ, Κλητορολ. 162.25, 164.13, 166.18.38, 167.15.34, 171.20, 172.16, 173.17, 174.4, 
175.16. 

5 Έν τφ άριστητηρίφ παρετίθετο τράπεζα δείπνου κατά τόν εορτασμόν του βρου¬ 
μαλίου τοϋ βασιλέως (Κ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσ. 602.4, 603.2), εκεί δέ παρε- 
τέθη καί τό δούλκιον κατά τό γεύμα τό δοθέν έν τφ Χρυσοτρικλίνφ πρός τιμήν "Ολγας 
τής Ρθ3σαίνης(Ένθ’άν. 597.16). Διά τήν θέσιν τής αιθούσης βλ. .μ ΕόβΓδοΙί, Ένθ’άν. 89. 

6 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 560.4. 
7 Κιονστ. Πορφυρογέννητου, Ένθ3 άν. 598-6. Το πεντακουβοΰκλιον ίδρύθη 

υπό Βασιλείου του Α'. Βλ. 7. Εόετδοΐί, Εε ρκΐ&ΐδ άε Οοπδΐ&υίίηορίε σ. 139, 
142,173, 175. 

8 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 161.24.28.30, 162.24, 167.7.24. 
9 Μόνον οί έν τή βασιλική τραπέζη κατά, τάς εορτάς τών ιθ'. άκκουβίτων τρώγοντες 

ήσαν δώδεκα «είς τύπον τής Άποστολικής δωδεκάδος», Κοο νστ. Πορφυρογέννη¬ 
του, Έκθεσις 742.5, ]. Εόετδοΐΐ, Ένθ’ άν. 59. 
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ηγεμόνες ή πρεσβευταί, ομοεθνείς αυτών διαμένοντες εν Κωνσταντινουπόλει, 

αντιπρόσωποι του λαοΰ, κατά τάς ημέρας δέ των ιθ'. άκκουβίτων, και πένητες. 

Και οί μέν εύγενεΐς, οϊτινες με θ’ εαυτών έφερον και υπαλλήλους, ΐνα 

ούτοι κρατώσιν εκείνα τών φορεμάτων των, άτινα έξεδύοντο κατά την εθι¬ 

μοτυπίαν, ή ΐνα παραλάβωσι τά τρόφιμα και δώρα του βασιλέως χ, οί εύγε¬ 

νεΐς, λέγω, είχον έλευθέραν την είσοδον, τουναντίον οί ύποδεεστέρας τάξεως 

άνθρωποι, ώς π.χ. οί πένητες καί μοναχοί, παρουσίαζον σφραγίδια, τά 

όποια καί κρατούμενα άντηλλάσσοντο με προσφερόμενα χρήματα 2. 

Είκ. 7. 'Ο βασιλεύς συγγευματίζει μετά τών αρχόντων του καθήμένος 
;έπί άποκοπτής τραπέζης. Έκ τοϋ χειρογράφου του Σκυλλίτση. 

(Ι>. άε Ββγίΐέ, V ΙΐΗόίΐαίίοπ Βγζ&πίΐπε σ. 92?). 

Έστρώννυτο δ’ ή τράπεζα τών προσκαλουμένων επί τού αυτού επιπέ¬ 

δου τού τρίκλινου καί μόνον ή προοριζομένη διά τον βασιλέα καί τούς 

μετ’ αυτού συντρώγοντας ήτο άποκοπτή, ξεχωριστή δήλα δή, κείμενη επί 

ύψηλοτέρου επιπέδου, εις τό όποιον άνήρχειό τις διά κλίμακος έχοΰσης τρεις 

βαθμίδας. Τούτο εξάγεται έκ φράσεων οϊαΐ' «τό τρίβαθμον τής βασιλικής 

ευωχίας», «ό επί τής τραπέζης ΐσταται άνω καθυπουργών τώ βασιλεΐ» 3. 

Έν περιβάλλοντι, ένθα αυστηρότατη έτηρεΐτο ή εθιμοτυπία, φαντάζεται 

τις οποία σημασία άπεδίδετο εις τό τίνα θέσιν θά κατελάμβανεν έκαστος 

τών προσκεκλημένων. Ταύτην ώφειλε νά γνωρίζη καλώς ό ειδικός ανακτορι¬ 

κός υπάλληλος, ό άρτικλίνης ή άρτοκλίνης (ο. έποΐΐπίο), ό όποιος 

ήδίκει καί προσέβαλλε σφοδρά εκείνον, εις ον δεν ωριζε την προσήκουσαν 

ι Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 58,10,61.7. 

2 Φ ι λ ο θ έ ο υ, Κλητορολόγιον 160.6, 173.25. 

3 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 70.15.19, 742.13. Ό βασιλεύς καί 
φυσικόν είναι καί υπό τοϋ Κωδινοΰ (63.1) μαρτυρεΐται δτι έπάτει επί υποποδίου, 

σουππεδίου. Βλ. καί την ύπ’ άριθ. 6 εικόνα. 
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θέσιν, διότι, δ πως λέγει καί ό Φιλόθεος έν τώ κλητορολογίω του, «πάσα περι- 

φάνεια βίου ή ένδοξος αξιωμάτων αξία έν ούδενί άλλω τοΐς όρώσιν ενδεί- 

κνυται, άλλ’ ή έν τή κλήσει τής προκαθεδρίας τής έν τή λαμπρά τραπέζη καί 

περιπόθητα» συνεστιάσει τών σοφωτάτων ημών βασιλέων» 1. 
Παραλείποντες τά κατά την μυστικωτέραν τράπεζαν, δήλα δή την έν 

στενψ οικογενειακά) κύκλω, έφ’ ής έτρωγεν ο βασιλεύς μετά τής Αύγούστης, 

τών πορφυρογέννητων καί άλλων συγγενών, οσάκις δ’ έκρινε καί «τών ιδίων 

καί μάλιστα οίκειοτέρων αρχόντων» 2, λέγομεν δτι μεγάλη τιμή έθεωρεΐτο 

νά παρακαθήση τις εις την βασιλικήν τράπεζαν καί νά συμφάγη μετά τού 

βασιλέως. Τής τιμής ταύτης πρώτιστα πάντων ετύγχανον έξ κυρίως τιτλούχοι, 

καθά μαρτυρεί Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, ό Πατριάρχης, ό Καΐσαρ, 

ό νωβελήσιμος, ό κουροπαλάτης, ό βασιλεοπάτωρ καί ή πατρικία ζωστή 3. 

Καί πάλιν έκ τών θέσεων τούτων τιμητικωτέρα έθεωρεΐτο ή τού πρωτο- 

κλήτου φίλου, αύτη δ’ήτο ή προς τά αριστερά τού άνακτος, ήν καί κατε- 

λάμβανε πάντοτε ό Πατριάρχης, οσάκις παρίστατο εις έπίσημον γεύμα, τού 

Καίσαρος καθημενού προς τά δεξιά 4. Ιδιαιτέρα δέ τιμή καί εύνοια έθεω¬ 

ρεΐτο νά καλέση ό βασιλεύς τινα τών προσκεκλημένων, ΐνα καθήση πλησιέ- 

στερόν του δ. 

Εις ώρισμένας περιστάσεις, κατά τά βασιλικά κλητόρια, ήτοι γεύματα, 

οί ψάλται τής αγίας Σοφίας, οί Άγιοσοφΐται καί οΐ τών αγίων Αποστόλων, 

οί ΓΑγιαποστολΐται καλούμενοι, έψαλλον βασιλίκια, ήτοι επαίνους εις τον 

βασιλέα, ήρεμούντες, καθ’ ον χρόνον ηύλουν τά δύο αργυρά ο'ργανα. Βασι¬ 

λίκια π. χ. έψάλησαν, όταν έδόθη εν τοΐς άνακτόροις έπίσημον γεύμα προς 

τιμήν Σαρακηνών πρέσβεων και τής Ρωσσίδος ήγεμονίδος "Ολγας 6, βασι¬ 

λίκια ομοίως, καί δή άντιφώνως, έψάλλοντο κατά την ήμέραν τού εορτασμού 

τού βρουμαλίου τού βασιλέως υπό πάντων τών κατά την έστίασιν παρι- 

σταμένων, οΐτινες καί άνεφώνουν «πολλά τά έτη», όταν κατά τήν ώραν τού 

δουλκίου τινές τών επί τής τραπέζης άπήγγελλον μετά τίνος ρυθμού τήν ευχήν 

ταύτην 7. Ψάλται δ’ επ’ ίσης, κατά περιστάσεις, είσήγοντο καί εψαλλον έν 

καιρώ τού μίνσου τών δουλκίων, ήτοι κατά τά έπιδόρπια, ώς πληροφορεί 

ό Φιλόθεος 8. 

1 Φιλοθέου, Κλητορο?ώγιον 131.24. 

2 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, ’Έκθεσις 603.2. 

3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Ενθ* άν. 146.4. 

4 Φ ι λ ο 6 έ ο υ, Κλητορολόγιον 145.32. 

3 Φ ι λ ο θ έ ο υ, *Ένθ* άν. 160.3. 

6 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 585.12.16, 597.5. 

7 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 600.15, 601.13, 602.10.17, 603.21, 

606.4. Βλ. καί Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 60.8. 

8 Φιλόθεου, Κλητορολόγιον 163.18. , · 
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Οί προσκεκλημένοι επευφημούν και ηΰχοντο τον βασιλέα καί είς αλλας 

περιστάσεις π. χ. κατά τό γεύμα τό διδόμενον α') την επομένην της Πεντη¬ 

κοστής β') κατά την ημέραν του Πάσχα γ') κατά την ημέραν των Φώτων 

6') κατά τήν πρώτην ημέραν των ιθ'. άκκουβίτων ε') κατά τήν επέτειον τών 

γενεθλίων του καί ς') κατά τον εορτασμόν τής αυτοκρατορίας, ήτοι τής άνα- 

γο ρεύσεως 1. 
Πλήν δέ των ευχών καί επευφημιών, εγίνετο χορός, σάξιμον, εν τή 

αιθούση τής έστιάσεως. Τοιοΰτον χορόν «χορευόντων πάντων πέριξ τής βασι¬ 

λικής τραπέζης καί τήν άνάρρησιν εύφημουντών του σοφοιτάτου δεσπότου» 

αναφέρει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος ως γινόμενον τή επαύριον τής 

Πεντηκοστής (Έκθεσις τής βασιλ. τάξ. 173.23). Σάξιμον επ’ ϊσης μετ’ απαγ¬ 

γελίας επαίνων υπέρ τών δεσποτών εγίνετο μετά τήν είσοδον τού όπτομίν- 

σου υπό του δομεστίκου τών Σχολών καί τών Νουμέρων, τού δημάρχου τών 

Βενέτων καί τών τριβούνων καί βικαρίων κατά τό κλητόριον τής εορτής τής 

αυτοκρατορίας 2, χορός δ’ επ’ ίσης καί κατά τό βρουμάλιον τού βασιλέως 3 

Αλλά καί άλλα τινά συνηθίζοντο κατά τήν διάρκειαν τών ανακτορικών 

γευμάτων. Ώς είς τών πλουσίων καί εύγενών τάς τραπέζας εκαλούντο μίμοι 

καί δρχησταί, ούτω καί είς τά ανακτορικά γεύματα, κατά τήν κατάλληλον 

στιγμήν, είσήρχοντο παντοειδών παιγνίων καί παραστάσεων έκτελεσταί, προς 

τέρ-ψιν τών συνδαιτυμόνων. Ό Κωνσταντ. Πορφυρογέννητος, μνείαν ποιού¬ 

μενος τού πράγματος, έπανειλημμένως αναφέρει δτι είσήρχοντο «παίγνια εν 

τώ άρίστφ» ή δτι «έπαιζαν τά θυμελικά πάντα παίγνια» 4, όμιλεΐ δέ καί ό 

Φιλόθεος εν τώ κλητορολογίω του περί εκτελέσεως «θυμελικού τίνος προς 

τέρψιν» δ. Καί τό κατά τήν θ', δέ ημέραν τού δωδεκαημέρου εν τφ δείπνφ 

τών ιθ'. άκκουβίτων τελούμενον Γοτθικόν (χορός μετά μιμικής παραστάσεως) 

ούτινος περιγραφήν μάς δίδει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος είς τάς 

διασκεδάσεις ταύτας καταλεκτέον. Διάφορα τέλος παίγνια (Ιαάοε) γινόμενα 

κατά τό φαγητόν αναφέρει εν τή άνταποδόσει του καί ό Λιουτπράνδος, είς 

τον όποιον ιδιαιτέραν έντύπωσιν έ'καμον δύο σχοινοβάται δυσκολώτατα έκτε- 

λέσαντες γυμνάσια 7. 

1 Φιλοθέου, "Ενθ’ άν. 158.5, 164, 23, 169.10, 173.26, 277.18. Εύχάς επί Αναγο¬ 

ρεύσει βλέπε έν τή τοΰ Πορφυρογέννητου Εκθέσει σ. 410 έξι, επί αυτοκρατορία 
σελ. 278 έξ. καί επί τής τραπέζης τών ιθ'. άκκουβίτων, Λατινιστί τοιαύτας, σελ. 370.371. 

2 Κ ω ν σ X. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 293.10 έξ. 

3 Κ ω ν σ τ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 603.14, Φιλοθέου, Κλητορο- 
λόγιον 175.3.29. 

4 Κωνοτ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 416.14, 592.6, 597.7. 

5 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 158.9, 161.7. 

6 Κ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 381. 1 έξ. Βλ. καί Κ. Κ το ω 6 & ο Η 6 Γ, 

ΒΕΟ5. 256. 

7 ΕίυάρΓπηάϊ, Αηίπροάοείε 6.9. 
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Κατά τούς τελευταίους αιώνας, ώς μάς πληροφορεί ό Κωδινός, μετά τό 

τέλος τού γεύματος καί τήν ά'ρσιν τού μενσαλίου, ό βασιλεύς έλάμβανε τεμά- 

χιον άντιδώρου κομιζομένου εντός ειδικού δίσκου, παναγιαρίου, καί επινεν 

ολίγον οίνον προσφερόμενον υπό τού έπικέρνη έντός σκουτελλίου, έπειτα δέ 

καθήμένος καί στρεφόμενος προς τον υπηρετούντο αυτόν μέγαν δομέστικον 

έλεγεν «είς πολλά έτη, μέγα δομέστικε, απελθε’ καί παρευθύς συνεξήρχοντο 

πάντες τώ μεγάλα) δομεστίκφ» 1. 

Ό σοφιστής Λιβάνιος έν τώ λόγφ αυτού περί τών εν ταίς έορταίς κλή¬ 

σεων λέγει δτι τότε έγίνοντο καί δείπνα καί «ήν μέν ποτέ τά τοιαύτα δείπνα 

καθαρά, έπειτα εΐσέπεσε δώρα καί ό δαιτυμών άπήει τι φέρων 

οΐκαδε». Καί ομολογεί μέν δτι επί τών χρόνων του τά τοιαύτα «λέλυται 

καί πέπαυται καί ύποκεχώρηκεν» 2, τό έθιμον δμως τού παρέχειν δώρα κατά 

τά δείπνα, τουλάχιστον κατά τά επίσημα βασιλικά, δεν έξέλιπεν, ώς μαρτυ- 

ρεΐται υπό τών συγγραφέων. Ήσαν δέ διάφορα τά είς τούς συνδαιτυμόνας 

τότε προσφερόμενα δώρα ή δήλα δή τρόφιμα, δείγμα ταύτα τής εύνοίας τού 

βασιλέως, ή φορέματα ή καί πολύτιμα επιτραπέζια σκεύη. 

Τήν προσφοράν φαγητών βέβαια υπονοεί ό Φιλόθεος εν τώ κλητορο- 

λογίφ του, δταν λέγη δτι ό άρτικλίνης προς τό αριστερόν μέρος τού βασι- 

λέως τοποθετεί τον πρωτόκλητον φίλον «δπως ή τής βασιλικής αξίας έπίδο- 

σις (=φιλοφρόνησις φαγητού) ευχερής τώ πρωτοκλήτφ γένηται φίλφ» 3, 

σαφώς δέ τό λέγει, δταν ποιήται λόγον περί του τερπνοΰκασ τρησίου, δι’ οΰ 

έξαποστέλλεται «βρώσιμόν τι έκ τής βασιλικής τραπέζης προς τούς δαιτυμό- 

νας» 4, πιστοποιεί δέ έν μέρει προς τούτοις τό πράγμα καί ο Λιουτπράνδος 

λέγων δτι ό Νικηφόρος τού εστειλεν εις τον ξενώνά του ώς δώρον παχύ έρί- 

φιον μετά σκορόδων, κρομμύων καί πράσων θαυμασίως ώνθυλευμένον καί 

διά χαβιαριού κεκαρυκευμένον, ούτινος πρότερον αυτός άπεγεύθη 5. Έχαρα¬ 

κτή ρισε δέ καί ό Νικήτας Χωνιάτης (Χρον. Διήγ. 579.3) τον Ίσαάκιον 

"Αγγελον ώς «πολυτελέστατον καί διαδοτικόν βρωμάτων τοΐς παρεστώσι». 

Μνείαν τέλος προσφοράς διαφόρων μίνσων κατά τήν ημέραν τών Χριστου¬ 

γέννων εις τε τούς άρχοντας καί τούς συγγενείς τοΰ βασιλέως αναφέρει καί 

ό Γ. Κωδινός έν τώ περί όφφικιαλίων έ'ργω του 6. 

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν τή έκθέσει τής βασιλείου τάξεως 

όμιλεΐ περί φορεμάτων δωρηθέντων κατά διαταγήν αυτού «τοίς συνεστιω- 

ι Κω 5 ιν ο ΰ, Περί τών όφφικιαλίων 62.21 έξ, 63.13 έξ. 

2 Λιβανιού, Περί τών έν ταίς έορταίς κλήσεων λόγος 53°ζ 16 (τόμ. 4 σελ. 62 

ΡδΓδΐετ.) 

3 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 145.32. 

4 Φιλοθέου, Ένθ’ άν. 158.10. 

5 Ι/ίαάρΓαπάΐ, Εθ§&ίίο 18. 

6 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 57.21, 58.8, 61.5.16. Βλ. καί 97.20. 
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μένοις φίλοις κατά την ημέραν του βρουμαλίου του» 1 πολλαπλασιάζουν, ώς 

λέγουσιν οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη, τό φαιδρόν τής εορτής «χορηγίαις 

σηρικών περιβολαίων καί πολλών εσθημάτων άλουργών» 2. Ό αυτός Πορφυ¬ 

ρογέννητος ομιιλεΐ περί παροχής βεστομιλ ιαρη σί ων (=φορεμάτων καί 

νομισμάτων) κατά τό επίσημον γεύμα τό δοθέν έν τώ τρικλίνφ του Ιουστι¬ 

νιανού μετά επάνοδον εκ νικηφόρου πολέμου Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος 3 

Περαιτέρω ό Πατριάρχης Κων/πόλεως Νικηφόρος παραδίδει δτι ό Ηρά¬ 

κλειος, συμφαγών μετά ήγεμόνος Τούρκου παρά την Κολχίδα, «στολήν βασι¬ 

λικήν καί ενωτίοις εκ μαργάρων κεκοσμημένοις δωρεΐται αυτόν» 4. 
3Αλλά καί δωρεάς επιτραπέζιων σκευών παραδείγματα έ'χομεν. Κατά τον 

Νίκη φόρο ν Κων/λεως ό Ηράκλειος εις τον προμνημονευθέντα Τούρκον ηγε¬ 

μόνα «παντα τα εις υπηρεσίαν του συμποσίου σκευή δωρεΐται», 5 περί 
παρομοίων δέ δώρων όμιλεΐ ό Κωδινός, δταν γράφη δτι ο βασιλεύς κατά τήν 

ημέραν τών Χριστουγέννων λαμβάνει όπίσω δσα χρυσά ή αργυρά πινάκια 

μετά φαγητών δωρεΐται εις τούς ά'ρχοντάς του, πλήν τού δοχείου, τό όποιον 

προσφέρει εις τον μέγαν δομέστικον, είτε χρυσούν είναι τούτο είτε άργυρούν <\ 

Καί κατα τούς εσχάτους δέ χρόνους τής ήμετέρας αυτοκρατορίας Ιωσήφ 

ό Τραπεζούντος όμιλεΐ περί τού βασιλέως τής Τραπεζοΰντος δωρησαμένου 

μετά τήν ευωχίαν δώρα φιλοτίμως εις τούς συνδαιτυμόνας, εις τινα δ’έξ 
αυτών καί τήν βασιλικήν κύλικα 7. 

Τα συνηθέστερον όμως παρεχόμενα δώρα εις τούς συνδαιτυμόνας ήσαν 

ΧΡυσ“ νόμισμα τα, ή αργυρά μ ι λ ι α ρ ή σ ι α, εντός μάλιστα χρυσών δια- 

λίθων σκουτελλίων, ών ό αριθμός εποίκιλλεν άναλόγως τού αξιώματος τού 

προς ον ή δωρεά. Βεστομιλιαρήσια λ.χ. έδόθησαν είς τούς συγκλητικούς κατά 

τό κλητόριοντό γενόμενον μετά τήν νικηφόρον επάνοδον Βασιλείου τού Μακε¬ 

δόνος 8 από Ιεφρικής και Γερμανικίας καί μιλιαρήσια καί φορέματα είς τούς 

συνεστιαθέντας κατά τήν ήμέραν τού έορτασμού τού βρουμαλίου Κωνσταν- ' 

τίνου τού Πορφυρογεννήτου 9. Μιλιαρήσια ελάμβανον γενικώς οι συνδαιτυ¬ 

μόνες πάντες κατά τήν αίσίαν ήμέραν τού βρουμαλίου τού βασιλέως « μιλια- 

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 607.1. 
2 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 457.6. 

•3 Κωνσταντίνου Π ο ρ φ υ ρο γεν νήτ ο υ, “Εκθεσις 502.21. 

4 Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως 16.5 (εκδ. άβ Βοογ.) Περί προσ¬ 
φοράς φορεμάτων βλ. καί Κ,είεΐιβ σχόλια Β'. 589. 

5 Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως, “Ενθ’ άν. 

6 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 62.16. 

7 Ιωσήφ Τραπεζοΰντος, Έγκώμιον είς τον άγιον μεγαλομάρτυρα Ευγένιον - 
(Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ροηίεε ΙιίεΙοπΗο ίηιροπί ΤΓ&ροζυηίίπί 66.20.) 

8 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, “Εκθεσις 502.21. 

^ Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Ενθ’άν. 607.1. 

ίο Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Ενθ’άν. 604.15. Λ ; 
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ρήσια έδόθησαν είς τούς Σαρακηνούς πρέσβεις και εις τούς ακολούθους αυτών, 

δταν προσεκλήθησαν είς επίσημον γεύμα υπό Κωνσταντίνου καί Ρωμανού 1 

ομοίως καί είς τούς Ταρσίτας πρέσβεις καί τούς ακολούθους αυτών 2, μιλια- 

ρήσια έδόθησαν είς τήν Ρωσσίδα ήγεμονίδα ’Όλγαν καί είς τούς ακολούθους 

ή τάς ακολούθους καί συγγενείς αυτής3, νομίσματα δέ εδίδοντο εις τους 

κατά τήν ήμέραν τών ιθλ άκκουβίτων εν τφ τρικλίνφ συνεστιωμενους ηγου¬ 

μένους, μοναχούς καί δομεστίκους 4, άνά νόμισμα εν εις τους δώδεκα πενη- 

τας τούς προσκαλουμένους, ΐνα φάγωσιν είς τά ανάκτορα κατά τήν 8ην ημέραν 

τών ιθάκκουβίτων, κατά τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων ή κατά τήν 

μεθεπομένην τής Πεντηκοστής 5, άποκόμβια δέ διάφορα άναφέρονται διδό¬ 

μενα είς χορευτάς ή ψάλτας παραστάντας κατά τά γεύματα 6. Τήν συνήθειαν 

δέ ταύτην ακολουθών καί Ρωμανός ό Λεκαπηνός λέγεται δτι έδιδε καθ’ εκά- 

στην άνά έν νόμισμα είς τούς τρεις πένητας, μεθ’ ών συνέτρωγεν, άνά έν 

δ’έπ" ίσης νόμισμα καί είς τρεις μοναχούς μεθ’ ών κατα Τετάρτην καί Παρα¬ 

σκευήν συνεγευμάτιζεν 7. 

Ούδεμία δ’ υπάρχει αμφιβολία δτι τά είς είδη ή χρήματα δώρα εννοεί 

καί ό Λιουτπράνδος, όταν έν τή άνταποδόσει του λέγη περί τού βασιλέως 

< πΐ3§Ίΐος[ΐΐ0 ροδί οοηνΐνϊιππ ιηε ηιεοδφΐβ Η,δδοοαίοδ πιαπετε άοπανίέ» 8. 

’Άς σημειωθή δτι τά δώρα ταύτα, καί μάλιστα τά χρήματα, έμοιράζοντο 

είς τούς συνδαιτυμόνας ή κατά τό τρίτον μέρος τού συμποσίου, ήτοι κατα τό 

δούλκιον, ή προ τής άναχωρήσεως αυτών υπό τού επί τής τραπέζης, ενίοτε δέ 

καί ιδιοχείρους υπό τοΰ βασιλέως 9. 

Τον λόγον ημών ας καταστρέψω μεν σημειούντες δλίγας λέξεις καί περί 

τινων τών είς τήν βασιλικήν τράπεζαν ύπουργούντων. 

’Άς άρχίσωμεν άπό τών κατωτέρων. 

Γεώργιος ό Κωδινός αναφέρει διά τούς χρόνους του 10 τούς δομεστίκους 

τού δομεστικίου. Ούτοι ήσαν ύπηρέται έργον έχοντες νά φέρωσι μέχρι τής 

αιθούσης τού φαγητού τούς διαφόρους μίσσους καί νά τοποθετώσιν αυτους 

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Ενθ’ άν. 585.17. 

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Ενθ’αν. 592.9.. 

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Ένθ αν. 597.11,598.8. 

4 Φιλόθεου, Κλητορολ. 160.14. 

5 Φιλοθέου, Κλητορολ. 160.16, 161.21. 

6 Φιλόθεου, Κλητορολ. 173.25, 175.5.27, Κωνσταντ. Πορφυρογέννητου, 

“Εκθεσις 114.2. 
7 Λέοντος Γραμματικού, Χρον. 319.17. Πβ. καί Συνεχ. τόν Θεοφάνη, 

418.7. καί Συμεών Μάγιστρον, 743.19. 

8 ΐΠοάρΓ&ηάί, Αηΐ3.ρο(1θ3Ϊ5, 6.7. 
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, “Εκθεσ. 585.15, 602.15.21,607.4. 

ίο Καθ’ οΰί χρόνους έγραφεν ό Κωδινός, τινές τών τίτλων είχον καταργηθή, άλλοι 

-είχον τροποπο ιη 9 ή καί νέοι τινές δημιουργηθή. 
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εις τό ακρον τής βασιλικής τραπέζης και μετά τό φαγητόν νά σηκώνωσι την 

βασιλικήν τράπεζαν Κ "Αλλοι κατώτεροι ύπηρέται ήσαν οι έγγιστιάριοι, 

οί όποιοι ήσαν έπι των μηχανημάτων, δΓών άνυψουντο καί έτοποθετούντο 

επι τής τραπέζης οί βαρείς δίσκοι οί περιέχοντες τά γλυκύσματα καί επι¬ 

δόρπια. Έργον αυτών προσέτι ήτο νά ΰπανεγείρωσι τό βήλον, ινα εϊσέρ- 

χωνται οί εις την εστίασιν προσκεκλημένοι, προς δέ νά παραλαμβάνωσι τά 

χλανίδια τών πατρικίων καί στρατηγών, ατινα οΰτοι τρώγοντες άφήρουν 2. 

Εις τό κατώτερον προσωπικόν ύπήγοντο καί οί ν ιψ ιστιάρ ιο ι. Οΰτοι, 

ευνούχοι δντες, είχον την επιμέλειαν τών χρυσών καί εκ λίθων τιμίων κατε- 

σκευασμένων χερνιβοξέστων καί έχυνον τό προς νίψιν τών χειρών ΰδωρ εις 
τον βασιλέα καί τούς ά'λλους προσκεκλημένους 8 

Οι περί τήν διευθέτησιν καθ’ ολου τής βασιλικής τραπέζης ασχολούμενοι 

καλούνται «οί τού τραπεζίου, ή «οί επί τής τραπέζης εΰνούχοι», 0 προϊστά¬ 

μενος δ’ αΰτών ήτο «0 (επί) τής τραπέζης» «. Οΰτος, εΐς τήν τάξιν τών πατρι¬ 

κίων ανήκω ν 3 * 5, πλήν τής άνωτάτης έποπτείας προς τήρησιν τής τάξεως Ιν 

τή ταπεζη (ρταείοοίαε ηιεπεαε), κατά περιστάσεις, είχε καί άλλα καθήκοντα· 

π.χ. κατά τήν εορτήν τού προφήτου Ήλιού παρουσίαζε μετά τού άρτοκλίνη 

εις τον βασιλέα τό κλητόριον, τον κατάλογον τουτέστι τών επισήμων, ό δέ 

βασιλεύς έκ τούτων ώριζε τούς προσκληθησομένους 6, έδιδε τό σύνθημα τού 

χορού εις τούς χορευτάς κατά ιό επί αυτοκρατορία, ήτοι αναγορεύσει, τελού- 

μενον επίσημον γεύμα «έκτείνων τήν δεξιάν αυτού χεΐρα καί τούς δακτύλους 

άκτινοειδώς διαστέλλων καί πάλιν βοτρυδόν επισυστέλλων» 7, έν καιρω 

δ εκστρατείας α') ελάμβανε μετά τού δομεστίκου τής υπουργίας «λογάριον 

απο του ειδικού είς έξοδον λόγφ άρτυσίας» β') τά διάφορα βρώσιμα τά 

καθ’οδόν δωρούμενα υπό τών υπηκόων εΐς τον βασιλέα καί γ') έφρόντιζε 

νά φορτωθή είς τά βασιλικά υποζύγια «πάσα χρεία βασιλική» 8 Κατά τούς 

μεταγενεστέρους αιώνας, ώς μαρτυρεί Γεώργιος ό Κωδινός, κατά τά συμπόσια 

1 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 59.20, 61,3,62.3. 14, 63.12. 

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσ. 70.20, 79.23, 277.22. Βλ. καί 
τά σχόλια τοΰ Ε,βίεΐίε Β'. 171. 

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 9.17, Φιλοθέου Κλη- 
τορολόγιον 143.4. ’ 

* Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσή 578.20, 600. 14.20. Σημειωτέον 
οτι εχομεν ιδιαίτερον επί τής τραπέζης τοΰ Βασιλέως καί ιδιαίτερον τής Αύγούστης- 

>ι ,οθεου, Κλητορολ. 135.24, 145. 14-16, Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Προς τόν 
ίδιον υιόν Ρωμανόν 235.19, 236.14. Έπιθτ καί Βαι·γ Ένθ’ άν. 125-126. 

δ Φιλοθέου, Κλητορολ. 176.22. 

6 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 118.10. 

7 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 294.8. 

8 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. Έκθεσις 463.12, 487.16. 
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επί στεφηφορία ή γάμοις τού βασιλέως υπηρετεί τούς βασιλείς καί άρχοντας 

μετά τού δομεστίκου 1. 

Γεώργιος ό Κωδινός μάς πληροφορεί δτι κατά τούς χρόνους του ό επί 

τής τραπέζης είχεν ως προϊστάμενον τόν δομέστικον, δστις ΰπηρέτει 

μετ’ εκείνου τούς βασιλείς καί άρχοντας κατά τά γεύματα τά επί στεφηφορία 

ή γάμοις βασιλέως. Οΰτος κατά τά Χριστούγεννα λαμβάνων προσέφερε τούς 

μίνσους είς τούς διαφόρους τήν παρά στάσιν άποτελούντας άρχοντας, κρά- 

ζων έκαστον αυτών κατά τήν σειράν τού αξιώματος του 2. Τέλος ώς ανώτατος 

θεράπων καθ’ ώρισμένας βασιλικάς εστιάσεις επί τών χρόνων τού Κοιδινοΰ 

εχρησίμευεν καί ό μέγας δομέστικος, δστις, λαμβάνων τούς μίνσους παρά 

Είκ. 8. ΟΙ τοΰ τραπεζίου τοΰ βασιλέως ύπηρετοΰντες έν έπισήμφ γεύματι. 

Έκ Σλαυωνικοΰ χειρογράφου τής Βατικαν. Βιβλιοθήκης. (Ο. 8οΙι1ιιηιΙ>εΓ£€Γ, 

Νίοέρΐιοτε Ρΐιοο&ε σ. 343). 

τού δομεστίκου, λαμβάνοντος καί τούτου παρά τού επί τής τραπέζης, τούς έτο- 

ποθέτει προ τού βασιλέως καί είτα τούς διένεμεν είς τούς προσκεκλημένους, 

αυτός παρά τού βασιλέως τόν ίδιον μίνσον λαμβάνων. Μνείαν τής υπουρ¬ 

γίας αυτού εχομεν κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων, κατά τά Χρι¬ 

στούγεννα, κατά τήν εορτήν τών Βαΐων καί κατά τό γεύμα τής πρώτης ημέ¬ 

ρας τών επί στεφηφορία τελετών 8. 

Είς τόν σύλλογον τέλος τών περί τήν τράπεζαν υπαλλήλων κατελέγετο 

καί «ό καστρήσιος τής βασιλικής τραπέζης», οστις, διατελών υπό τάς διαταγάς 

του περιφανούς πραιποσίτου, έ'ργον είχε νά μεταβιβάζη είς τούς προσκεκλη¬ 

μένους τά έκ τής βασιλικής τραπέζης ώς δώρα έξαποστελλ,όμενα φαγητά καί, 

1 Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 57. 18, 88.21. 

2 Γ. Κωδινοΰ, Ένθ’ άν. 57.20. Τούς μίνσους τούτους, όταν οί άρχοντες ύποχω- 

ροΰντες έφθανον είς τήν θέσιν των, αμέσως έλάμβανον βασιλικά παιδόπουλλα άπό τών 
χειρών αυτών Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων 58.2. 

3 Γ. Κωδινοΰ, Ένθ’ άν. 59.20 έξ·, 69.1, 97.16. 
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προπορευόμενος, να τοποθετή τους προσκεκλημένους κύκλω τής βασιλικής 
τραπέζης 1. 

Αυτά δια φαγητα' οσον αφόρα εϊς την οίνοχοΐαν, ΰπήρχεν ιδιαίτερος 
υπάλληλος ο ε π ι(γ) κ έ ρ ν η ς η π ι (γ) κ έ ρ ν η ς 2 3, δ οίνοχόος του βασιλέως, 

υφ ον υπηρχον καί άλλοι υπουργοί, οί ώςπαροινοχόοι χαρακτηριζόμε¬ 

νοι» *. Έάν ποτέ δέ, δι’ οΐανδήποτε αιτίαν, απούσιαζε τής βασιλικής τρα- 

πεζης ο επικέρνης, τότε εκιρνα τον βασιλέα «ό εντιμότατος των αρχόντων», 

κατά μάρτυρα τον Κωδινόν 4. 

Άς σημείωσή δ’ ενταύθα δτι, όπως ύπήρχεν ο επί τής τραπέζης καί ό 

επικέρνης του δεσπότου, ούτως υπήρχε καί ιδιαίτερος επί τής τραπέζης καί 
επικέρνης τής Αύγουστης 5. 

Κατά τούς χρόνους τού Κωδινού δεν υπήρχε πλέον τό αξίωμα τού 

άρτι κλίνη ή άρτοκλίνη, περί ού ευρύτερος γίνεται λόγος καί επανει¬ 

λημμένη μνεία εν τω κατά τας αρχας τού Ι'. αίώνος συνταχθέντι κλητορολο- 

γιω τού άρτοκλινη Φιλόθεου. Ποιον ήτο τό εργον αυτού γνωρίζομεν καλώς 

έκ τού προειρημένου συγγράμματος. Καθήκον λοιπόν ούτος είχε νά γνω- 

ρίζη καί διαστέλλη τά διάφορα αξιώματα, άναλόγως δέ νά καλή εκφωνών 

καί νά τοποθετή τούς επισήμους εις τάς οικείας θέσεις, ας τοΐς εδείκνυε 

διά τής δεξιάς, φροντίζουν, ί'να μή επέλθη σύγχυσίς τις έν τή απαγγελία τής 

σειράς των αξιωμάτων καί τή σειρά τής τοποθετήσεως, οπότε καί αυτός θά 

έγίνετο καταγέλαστος καί τούς άρχοντας θά προσέβαλλεν 6. 

Εννοείται δ ότι, προκειμενου να σταλώσι προσκλήσεις εις επίσημον 

γεύμα, ό αρτικλινης ειχεν ολην την φροντίδα τής εγκαίρου αποστολής αυτών, 

καταλλήλως πολλάκις συνεννοούμενος καί μετά τού βασιλέως, εις ον παρου¬ 

σίαζε καί τον σχετικόν τών προσκλητέων κατάλογον 7. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Φιλοθέου, Κλητορολόγιον 157.17, 158.9, 160.2, 161.13, 163.9. 

Φιλόθεου, Κλητορολόγιον 145.16, Γ. Κωδινού, Περί τών όφφικιαλίων 
19.10, 58.12, 60.1 

3 Γ. Κωδινού, Περί τών όφφικιαλίων 108.14. 

4 Γ. Κωδινού, Ένθ’ άν. 60.2. 

5 Φιλοθέου, Κλητορο?ώγιον 145.16. 

ο Φιλοθέου, Ένθ5 άν. 145.29, 176.22. 

7 Φιλοθέου. “Ενθ* άν. 161.24. 28, 162.24, 167.7.24. 

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ Ε' ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ 

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ό Ε' 6 

Καράκαλος 1,, εγεννήθη εν Δημητσάνη περί τά τέλη, πιθανώς, τής ΙΖ' εκα¬ 

τονταετηρίδας, άγνωστον πότε ακριβώς 2. Κατ’ άρχάς έφοίτησεν εις την Σχολήν 

1 Τό οικογενειακόν έπίθετον Καράκαλος άπαντάται έν Πελοποννήσψ. Ώς γνιοστόν, 

μία τών Μονών τού Αγίου “Ορους φέρει τό όνομα Καρακάλου, ή δέ παράδοσις τών 
Μοναχών σχετίζει τό όνομα τούτο προς τό του αύτοκράτορος της 'Ρώμης Καρακάλλ-α, 

πρός δν βεβαίως ούδεμίαν έχει σχέσιν. Επίσης έν τη Άργολίδι, έντός κοιλάδος παρά τό 
όρος Άραχναϊον, υπάρχει Μονή έπικαλουμένη τού Καρακάλου ή Ξεροκαστέλλι (Μ. Λα μ- 

πρυνίδου, Ή Ναυπλία σελ. 56 έν σημ. Έν Άθήναις 1898). Κατά τον μακαρίτην Σπυ¬ 

ρίδωνα Λάμπρον αί Μοναί αύται δεν είναι άπίθανον νά έπωνομάσθησαν έξ αυτού τού 
Πατριάρχου Κ/πόλεως Κυρίλλου τού Ε', ένεκεν οίωνδήποτε ευεργεσιών. (Νέος Έλληνο- 

μνήμων τόμ. Η' (1911) σελ. 236-237). 

2 Αί περί αυτού ειδήσεις είσί συγκεχυμένοι- άλλοι ύπερεπαινοΰσιν αυτόν, ά?νλοι δέ 
σκαιώς γράφουσι περί αυτού. Τάς βιογραφικάς ειδήσεις περί αυτού άρυόμεθα έκ τών 
δύο καθαιρέσεων του, περί ών ό λόγος έσται κατωτέρω. Επίσης ΐδε Σέργιου Μ α¬ 

κραίου, Έκκίνησιαστική Τστορία παρά Κ. Σάθρ, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' 

σελ 203 κ.έ. 214 κ.έ. Έν Βενετίφ 1872. Β ε νδ ό τ η Γεωργίου, Προσθήκη τής Έκκ?νη- 

σιαστικής Ιστορίας Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών τόμ. Δ' σ. 86 § 9, σελ. 87 § 11 κέ. 

’Εν Βιέννη 1795. Κω νστ. Οικονόμου τού έξ Οικονόμων, Τά σωζόμενα Εκκλη¬ 

σιαστικά Συγγράμματα, έκδοσις Σοφ. Κ. τού έξ Οικονόμων τόμ. Α' σελ. 447 - 479. Άθή- 

νησι 1862. Ζαχαρίου Ν. Μαθά, Κατάλογος ιστορικός τών προίτων Επισκόπων 
καί τών εφεξής Πατριάρχων τής έν Κςον/λει Αγίας καί Μεγάλης τού Χριστού Εκκλη¬ 

σίας, έκδοσις Β'. σελ. 151 - 153. ’Εν "Αθήναις 1884. Κωνσταντίου Α' τού άπό 
Σι να ίου, Βιογραφία καί συγγραφαί αί έλάσσονες Εκκλησιαστικοί καί Φιλολογικοί, 
καίτινες έπιστολαί αυτού. ΈξεδόΟησαν υπό Θ. Μ. Άριστοκλέους σελ. 156· Έν Κων/λει 
1866. Σκαρλάτου τού Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις τόμ. Β'. Παράρ¬ 

τημα Γ' σελ. 541-542. Άθήνησι 1862. Ελευθερίου Ταπεινού, Εκκλησιαστική 
ιστορία τής επαρχίας Μελενίκου έν «Εκκλησιαστική Άληθεία» τόμ. ΙΒ' σελ. 64, 79, 

80 κ.έ. 87 κ.έ. 95 κ.έ. 100-102 κ.έ. 126-127. Έν Κ/πόλει (1892 - 1893). Μανουήλ Ίω. 

Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 641-642, 644-645 κ.έ. Έν Κων/πόλει 1884. Τού 
αυτού, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν "Αλωσιν, έν 
•«Εκκλησιαστική Άληθεία» τόμ. Γ'σελ. 595-599, 671-673,718-722, 774- 780 κ.έ. 

Κων/λις (1882 1883). Τού αυτού, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Έκκλησίφ τών κάται 
χρόνων, έν * Εκκλησιαστική Άληθεία» τόμ. Θ' σελ. 197-200, 259-262, 270-272, 279-280. 

Έν Κων/πόλει (1888-1889). Τού αυτού, Κυρίλλου Λαυριώτου Πατριαρχικόν Χρονικόν 
νϋν πρώτον έκδιδόμενον,έν «Αθηναίο.)* Συγγράμματι περιοδικά) τόμ. Τ’σελ. 45 κέ. Άθή- 

νησιν (1877). Κ. Κούμα, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων τόμ. Γσελ. 397-398. Έν 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 11 
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της Μονής του Φιλοσόφου \ εϊτα, κατά την τελευταίαν κοαάληψιν της Πελο¬ 

πόννησου υπό των Τούρκων 2 τφ 1715, συνελήφθη αιχμάλωτος καί εστάλη 

είς Κωνσταντινούπολή, έκείθεν δέ είς “Αγιον ’Όρος, ώς άναφέρεται εν τη 

Α' καθαιρέσει αΰτοΰ- επειδή δμως ήτο αδόκιμος διά τον μοναχικόν βίον, 

έξεδιώχθη υπό των μοναχών καί ήλθεν είς Πάτμον, ένθα ήκροάσατο τοΰ 

Μακαρίου Καλογερά 3, χειροτονηθείς μάλιστα καί ΰπ’ αΰτοΰ μοναχός. Έκδιω- 

χθεΐς εκεΐθεν διά την ανοίκειον αυτου διαγωγήν, ήλθεν είς Κ/πολιν, ένθα 

υπηρέτησε τή Μεγάλη του Χρίστου Εκκλησία. Έν έτει 1737 έξελέγη 

Μητροπολίτης Μελενίκου, επί διαδοχή του άποθανόντος Άνθιμου 4 επί 

πατριαρχείας του Νεοφύτου του Ε' τοΰ από Καισαρείας, καί διετέλεσε τοιοΰ- 

τος μέχρι τοΰ 1745 έτους, δτε, πατριαρχεΰοντος τοΰ Παϊσίου τοΰ Β'τοΰ από 
Νικομήδειας τό γ', συνεπεία τής εις Καραποΰζαν, επιμονή τοΰ ήγεμόνος τής 

Βλαχίας Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου υπερορίας τοΰ από Σερρών Νικομη- 

δείας Γαβριήλ, εκλήθη επί τον θρόνον τής Νικομήδειας τή 21^ Ιανουάριου 

τοΰ αυτου έτους, ώς άναφέρεται εν τφ ΰπομνήματι τής εκλογής αυτου 
(Πατριαρχ. Κώδ. 334 σελ. 42) 5. 

Βιέννη 1831. Κ. Σάθα, Νοελληνική Φιλολογία σελ. 486-487. Έν ’Αθήναις 1868. Άθ. 

Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν Έλωσιν (1453- 1789) έκδ. Άρχιμ. Γερμανού 
Αφ^ονίδου σ. 353 κέ. 361- 367, 370-373, 387. 403. 408. 476. 548. 611. Έν Κ/λει 1870. 

Τάκη Καν δη λώρου, Ή Γορτυνία σελ. 149. Έν Πάτραις 1898. Γ. Ί. Π α πού λα, 

Π. Πατρών Απομνημονεύματα. Έκδ. Γ ύπό Δ. Γρ. Καμπούρογλου σελ. 4 6. Έν 5Αθή- 

ναις 1900. Τελευταίως έξέδωκε μονογραφίαν περί αυτού ό καθηγητής (καί νυν Γυμνα¬ 

σιάρχης έν Δη μητσάνη) κ. Γ ε ώ ρ γ ιο ς Ί. Καρβελάς, Ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
Κύριλλος Ε'. ό έκ Δημητσάνης σ. 39. Εκδότης Κ. Καρβελάς Μιυ&ε^οη, Μίοΐι^αη 1930. 

Ατυχώς ή εργασία αΰτη είναι ατελέστατη, διότι ό συγγραφεύς έχει ίίπ’ δψιν του μόνον 
τον ’Αθ. Κομνηνόν Ύψηλάντην, τον Κ. Σάθαν (Νεοελ. Φιλολογία) καί τον Ζαχ. Μαθάν. 

Είναι δε κυρίως άπλοϋν έγκώμιον καί έπανάληψις των δσων αναφέρει ό Κομνηνός 
Υψηλαντης περί τού Κυρίλλου Ε' Επίσης περιπίπτει ό συγγραφεύς καί εις τινας ιστο¬ 

ρικός άνακριβείας. Πάντως ή εργασία αΰτη έχει μάλλον λαϊκόν χαρακτήρα. Καί είς τάς 
σχετικός δέ εργασίας περί τού Πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Δ' τού από Προϊλάβου 
ευρισκομεν αρκετός περί Κυρίλλου τοΰ Ε'. πληροφορίας, ώς θά αναφέρω κατωτέρω. 

ι Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 641, ένθ’ άναφέρεται, οτι οΰτος κατή- 

γετο εκ Ναυπλίου. Πρβλ. Έ λ ε υ θ. Ταπεινού, Ένθ3 άν. σελ. 79, Ευθυμίου 
Καστόρχη, Περί τής έν Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής καί περί τών καθιδρυτών 
και πρωτων αύτής διδασκάλων σελ. 43. Έν ’Αθήναις 1847. Περί τών έκ της οικογένειας 
Καρακάλου Ιεραρχών βλ. Ευθύμιον Καστόρχη ν, Ένθ5 άν. σ. 43.45. 

2 Τ άκ η Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ό ’Αρματωλισμός τής Πελοπόννησου 1500 -1821 σελ. 

42 κέ. 47κέ. Έν ’Αθήναις 1924. Πρβλ. καί Μάνθου Τωάννου τού έξ Ίωαννί- 

νων,^ Συμφορά καί αιχμαλωσία τού Μωρέως σελ. 5. κέ. Βενετία 1870. 

3 Ό Μ. Μαλανδράκης δεν αναφέρει αυτόν μεταξύ τών μαθητών τού Μακαρίου. 

Μ. Η. Μαλανδράκη, Ή Πατμιάς Σχολή σελ. 7, 42 -55. Έν ’Αθήναις 1911. 

4 Έλευθ. Ταπεινού, Ένθ’άν. σελ. 79. 

5 Έλευθ. Ταπεινού, Ένθ3 άν. σελ. 120. Έν τω ΰπομνήματι τής εκλογής αυτού 
καλείται «λογιώτατος». 

Γ 
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Ή εφεξής ιστορία τοΰ Κυρίλλου Νικομήδειας συνέχεται, κατά τον 

Αθανάσιον Κομνηνόν Ύψηλάντην, μετά τής τοΰ εις υπερορίαν καταδικα- 

σθέντος Γαβριήλ. Οΰτος μετ’ ολίγον απαλλαγείς τής υπερορίας, τή μεσιτεία 

τοΰ Αρχιάτρου τών Αΰτοκρατορικών Ανακτόρων Χαγιατηζαδέ, κινεί πάντα 

λίθον προς τον είρημένον Πατριάρχην Παΐσιον Β , όπως καί αΰθις κατα- 

λάβη τον θρόνον τής Νικομήδειας, άποτυχών δμως, διορίζεται προεδρικώς εις 

τήν Μητρόπολιν Εφέσου καί ών ένταΰθα διαρκώς προτείνει τφ Νικομή¬ 

δειας Κυρίλλφ, ϊν’ άνταλλάξη τήν ’Έφεσον μετά τής Νικομήδειας. Μή είσ- 

ακουόμενος όμως, θανόντος τοΰ Χαλκηδόνος Καλλινίκου, ληστρικώς επιβαίνει 

τής Χαλκηδόνος, καί επί τφ τολμήματι αΰτοΰ τοΰτφ, ώς καί άλλοις παραπλη- 

σίοις άνδραγαθήμασιν, ολίγον βραδΰτερον, τφ 1747, καθαιρειται υπό τε τοΰ 

Πατριάρχου Παϊσίου Β' καί τής Συνόδου καί άποστέλλεται είς υπερορίαν 

αΰθις είς τήν απέναντι τής έν Συρία Τριπόλεως κειμένην νήσον Άβρέτ, 

Χαλκηδόνος δ5 εκλέγεται 6 πρώην ΓΙεκίου Ίωαννίκιος ό Καρατζάς. Τό φιλο- 

τάραχον δμως αΰτοΰ πνεΰμα δεν εΰρισκε ποσώς ησυχίαν ένταΰθα, διό καί 

εν έτει 1748 άποδράς έκ τοΰ τόπου τής εξορίας αΰτοΰ έρχεται^είς Κων/λιν, 

καί κρυπτόμενος εν τινι κατά τό Πέραν οικία όμογενοΰς, τοΰ ιατρού τοΰ 

Αΰτοκρατορικοΰ Επιτρόπου Λουκή 1, συνεννοείται μετά τοΰ ρηθεντος Νικο¬ 

μήδειας Κυρίλλου καί πείθει αυτόν, ΐνα παραχώρηση αΰτφ τήν Νικομή¬ 

δειαν καί άπαλλάξη τής καθαιρέσεως, δεχθή δ’ ώς αντάλλαγμα τον πατριαρ¬ 

χικόν θρόνον, έφ’ φ καί εκ τών προτέρων πάσαν τήν σΰμπραξιν αΰτοΰ 

ΰπέσχετο. Ό ρηθείς Πατριάρχης Παΐσιος Β', μαθών τήν άφιξιν τοΰ Γαβριήλ, 

συνεκάλεσεν αμέσως Σύνοδον τών εν Κ/πόλει ένδημοΰντων Συνοδικών αρχιε- 

ι ’Αθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν σελ. 373. Σημειωτεον, οτι 

ό Γαβριήλ ήν πρόεδρος Εφέσου, κατά τον Γοιιΐδ Ρβίΐί, κατά τήν συνοδικήν περίοδον 
1746 -1747, κατά δέ τήν συνοδικήν περίοδον 1747 - 1748 ήν Εφέσου ό από Θεσσαλονί¬ 

κης Ιωακείμ. (Κ. Ρείΐί, Κεε Ενεςιιβδ άβ ΤΗβΒδίΐΙοηίφίε έν «ΕοΒοε άΌπβηί» έτ. 

1902 σελ. 214-215). Πάντως δμως ή άρχιερατεία τοΰ Γαβριήλ ώς προέδρου Έφέοου 
ήτο βραχεία, καθότι τώ 1746-1747, άποθανόντος του Χαλκηδόνος Καλλινίκου, μετετέθη 
είς τήν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος· αλλά καί ένταΰθα έμεινεν ολίγον διάστημα, καθότι, 

άμα τή εκλογή τού Νικομήδειας Κυρίλλου, ώς αναφέρω κατωτέρω, έξελέγη οΰτος τό β 
Νικομήδειας τφ 1748, διατελέσας τοιούτος μέχρι τοΰ θανάτου αυτού, επελθοντος κατα 
Μάρτιον τοΰ 1759. (Ταΰτα άρυόμεθα έκ τών ανεκδότων καταλόγων τον Πανιερωτατου 
Μητροπολίτου πρφην Παραμυθίας κ. 5Αθηναγόρα). Τήν καθαίρεσιν τού Χαλκηδόνος 
Γαβριήλ ϊδε παρά τφ 5Α θ α ν α σ ί ο) Κ ο μ ν η ν φ Ύ ψ η λ ά ν τ η, Ένθ3 αν. σελ. 

356-360. Περί τού Γαβριήλ τοΰ έκ Βούρλων τής Μ. Ασίας καταγόμενου ϊδε Κ. Σαθα, 

Μαισαιων. Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σελ. 110. Πέτρου Π απ α γ ε ω ρ γ ίου, Αί Σέρραι και 
τά προάστεια τά περί τάς Σέρρας καί ή μονή Ίωάννου τού Προδρόμου έν Βνζδΐιίιηΐδοΐιβ 
ΖεΐΙδΛπίΐ Βά. III 8. 262, 265-267. Μ. Γεδεών, Όρθοδόξων Μητροπολιτών οι εκδε^- 

δομένοι κατάλογοι συμπληρούμενοι. Α' Μητροπολϊται Ήρακλείας εν «Εκκλησιαστική 
’Αληθεάρ τόμ. Η' σελ. 400 ύποσ. 8. Έν Κωψπόλει (1887-1888). ’Αθ. Κομνηνοΰ 

Ύψηλάντου, ’ Ενθ5 αν. σελ. 353. 
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ρέων, εν οις ήτο και ό Νικομήδειας Κύριλλος, και συνοδικώς απεφασίσθη, 

ίνα αφ’ ενός μέν καταδιωχθή ό Γαβριήλ, αφ’ ετέρου δέ διατηρηθή 6 Παΐσιος 

Β' επί του Πατριαρχικού -θρόνου. Έν τουτοις παράσπονδη σας, κατά τον 

Κομνηνόν Ύψηλάνιην, ο Κύριλλος Νικομήδειας, άλλως έβουλεύθη, ϊνα 

πΡαΙϊί· Μεταβας εις την αυλήν του Αύτοκρατορικοΰ επιτρόπου ενδυεται 

την χλαμύδα τής πατριαρχείας και άφικνειται έν πομπή ακολούθως εις τά 

Πατριαρχεία, ένθα,^ επινεύσει και τής Υψηλής Πόλης, Αναγορεύεται εν τω 

πατριαρχικφ ναω Οικουμενικός Πατριάρχης άνευ κανονικής εκλογής και παρά 

τον επισήμως παρά των Συνοδικών και αυτοί τοϋ Κυρίλλου Νικομήδειας 

δοθέντα τφ Παΐσίω Β' δρκον, δ'τι ουδέποτε θά έπιβουλευθώσι την πατριαρ- 

χείαν. Ό Κύριλλος, Πατριάρχης γενόμενος, άθωοϊ τον Γαβριήλ τής προ- 

καταγνωσθείσης αύτω καθαιρέσεως καί άποκαθίστησιν εις τον θρόνον τής 
Νικομήδειας ϊ. 

Και ταυ τα μέν ιστορούνται παρά του Κομνηνοί Ύψηλάντου περί του 

Κυρίλλου Ε' μέχρι τής πρώτης άναβάσεως αύτοΰ επί τον Οικουμενικόν 

Θρόνον. Εκτοτε τά κατά τον βίον τούτου είναι ασαφή καί πλήρη ανακρι¬ 

βείων άλλοι ύπερεπαινοΰσιν αυτόν, άλλοι δέ ψέγουσιν. 

Η γ^ πατριαρχεία του Παϊσίου του Β' διήρκεσεν από του 1744 μέχρι 30 

Σεπτεμβρίου 1748, δτε παρητήθη καί μετέβη εϊς τήν εν Χάλκη μονήν τής 

Θεοτοκου τής Καμαριωτίσσης, δπως έφησυχάση 1 2. Έν τή εγγράφω παραιτή- 

σει αυτου (Πατριαρχ. Κώδ. 333) άναφέρεται, δτι «ίδιοθελει ημών καί άβιά- 

στω γνώμη και προαιρεσει εποιησαμεθα ήδη τελείαν παραίτησιν του άγιω- 

τατου Οικουμενικοί θρόνου... υποσχόμενοι κατοικεΐν καί έφησυχάζειν ήσΰχως 

και άταράχαις έν τή κατά τήν νήσον Χάλκην σταυροπηγιακή τε καί πατριαρ- 

χική σεβασμία μονή τής Ύπεραγίας ημών Θεοτόκου έφ’ δρω ζωής ημών, 

και φυλαττειν τήν αδελφικήν ειρήνην καί αγάπην, άτε καί τής ίεράς συνόδου 

ύποσχομένης ωσαύτως φυλάττειν διά παντός τήν προς τήν ημών μετριότητα 

αδελφικήν άγάπην καί ομόνοιαν, καί τά διά κοινοί συνοδικοί αυτών γράμ¬ 

ματος ύποσχεθέντα προς ημάς...» 

Εις διαδοχήν δέ του παραιτηθέντος Παϊσίου έξελέγη κανονικώς ό Νικο¬ 

μήδειας Κύριλλος, ως φαίνεται έκ του εγγράφου τής εκλογής αυτοί, σωζο- 

μένου έν τώ ύπ άριθ. 333 Πατριαρ. Κώδικι καί έκδοθέντος υπό τοί Μ. 

Χαμουδοπουλου 3 έν φ άναφέρονται, προς τοϊς «λλοις, καί τά εξής: «...άτε 

δή τοί Πατριαρχεΰοντος έν αύτω κυρίου Παϊσίου παραίτησιν οίκειοθελή 

ποιησαμένου,... πρώτον μέν έθέμεθα τον πανιερώτατον καί θεο σε β έ στα- 

τον μητροπολίτην τής άγιωτάτης μητροπόλεως Νικομήδειας, υπέρτιμον καί 

1 ’Αθ· Κομνηνοΰ 'Υψηλάντου, Ένθ’άν. σελ. 361 - 365. 
2 Μ. Γ ε 6 ε ώ ν, Πατριαρχικ. Πίνακες σελ. 639. 

3 Μήνα Χαμουδοπουλου, Πατριαρχικαί. Πινακίδες, έν «Εκκλησιαστική Άλη- 
θει<?» τομ. Β' (1881 - 1882) σελ. 230-231. 
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έ'ξαρχον πάσης Βιθυνίας κύριον κυρ Κύριλλον, δεύτερον δέ τον πανιερώτα- 

τον μητροπολίτην Τορνόβου κυρ ” Ανθιμον, καί τρίτον τον πανιερώτατον 

μητροπολίτην Καισαρείας κυρ Παρθένων...» 

Τό έγγραφον τής έκλογής χρονολογείται κατά μήνα Σεπτέμβριον Ίνδι- 

κτιώνος ιβ' του 1748 έτους. 

Έν άμφοτέροις τούτοις τοϊς έγγράφοις ούδέν άναφέρεται έξ εκείνων, 

τά όποια ανωτέρω αναφέρει ό Κομνηνός Ύψηλάντης. 

Έκ τών ιστορικών τών ποιούμενων λόγον περί του Πατριάρχου Κυρίλ¬ 

λου τοί Ε', άλλοι μέν άπρεπώς καταφέρονται κατ5 αυτοί, θεοοροόντες αυτόν 
αίτιον πάντων τών εκκλησιαστικών σκανδάλων τής έποχής του καί αναφέ¬ 

ρουν, ώς επί τό πλεϊστον, πληροφορίας δυσμενέστατα διακειμένων προς 
αυτόν, τοιοΰτοι δέ ιστορικοί είναι ό Βενδότης ϊ, ό Κούμας 2, ό Μαθάς 3, ό 
ρηθείς Κομνηνός 4, εϊ καί ένιαχου καλεΐ αυτόν ορθόδοξον, παρ5 δ'λην τήν 
δυσμένειαν, ό Κύριλλος Λαυριώτης 5 καί άλλοι6, προ πόντιον δέ ό Γάλλος 
Β^τοη άο ΤοΗ 7, άλλοι δέ λίαν αμερόληπτοι καί μετριοπαθέστεροι άποφαί- 

νονται έπαινετικώς υπέρ αυτοί, ώς είναι ό Σέργιος Μακραϊος 8, δστις είναι 
ό μάλλον φιλαλήθης καί αμερόληπτος επί τοί προκειμένου καί δστις σχετικώς 
λέγει τά εξής: «5Ην μέν ούν ό παναγιώτατος κύριος Κύριλ?ως ό Ε'τό γένος 
Πελοποννήσιος, τήν γνώμην ευθύς, τον τρόπον απλούς, εί καί τισι ποικίλος 
έδόκει, προς τάς πολλάς μηχανάς τών αντιπάλων πολλαχώς αντιτασσόμενος, 

φιλάρετος, φιλάγαθος, επιεικής, φΛομαθής, τή άναγνώσει τών θείων βιβλίων 
προσκείμενος, βίον ήρημένος τον τελειότερον, διό καί αγρυπνίας μείζονας 
καί νηστείας συνεχεστέρας έποίει, καί ακολουθίας εκκλησιαστικός μακροτέρας 
εφίλει, καί προς πάντα γενναίος έδόκει, οξύς τε περί τά πρακτέα, καί σφο¬ 

δρός προς τά δόξαντα, άτρεπτος καί άδεής προς τά άντιπίπτοντα. Εντεύθεν 
καί ζηλωτής τών ορθοδόξων δογμάτων διάπυρος έγνωρίζετο καί παρά παντός 
τοί λαοί διεθρυλλεΐτο καί διαφερόντως ήγαπάτο, τή αγλαΐα τών ιδίων άρε¬ 

ι Γεωργίου Βενδότη, Προσθήκη τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Μελετίου 
Μητροπολίτου Αθηνών... τόμ. Δ' σελ. 87 § 11. Έν Βιέννη 1795. 

2 Κ. Κ ο ύ μ α, ’Ένθ’ άν. τόμ. Ι' σελ. 397 · 398- 

3 Ζαχαρίον Μα θά, ’Ένθ’ άν. σελ. 351 κέ. 

4 Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Ένθ’άν. σελ. 368. 

5 Κυρίλλου Λαυριώτου, Πατριαρχικόν Χρονικόν... σελ. 45. 

6 Πρβλ. Σκαρλάτου Δ. τοϋ Βυζαντίου, ’Ένθ’άν. σελ. 541. Κωνσταν- 

τίου Α’ τοΰ άπό Σιναίου, ’Ένθ’άν. σελ. 156. Άνδρ. Παπαδοπούλου 
Β ρ ε τ ο ϋ, Νεοελληνική Φιλολογία τόμ. Α' σελ. 203. 

7 Βασιλείου Γεωργιάδου, Εκκλησιαστικά πάρεργα, έν «Εκκλησιαστική 
Άληθείφ» τόμ. Γ' (1882-1883) σελ. 617-618. Πρβλ. Βατοιι άβ Τοίΐ, ΜέιηοίΓθδ ειιγ 
Ισε Τπγοβ βΐ Ιεε Τ3.γ13γθβ. Ρ&τί. Α' ρ. 92 κέ. Τας σχετικός περί αυτού πληροφορίας άντι- 

γράψας μοί παρεχώρησεν ό κ. Μ. Γεδεών, φ άπείρως ευχαριστώ. 

8 Σέργιου Μακραίου, Εκκλησιαστική ιστορία... σελ. 206 - 207. 
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των συμπαντων τάς ψυχάς καταθέλγων και έφελκόμενος, εΐ και τον αληθή 

ζήλον του άνδρός ποικίλως συγκαλνψαι έτεχνώντο οϊ διαβάλλοντες, πανούρ- 

γον αυτόν άποκαλοΰντες, ώσπερ οι αιρετικοί αιρετικόν έδυσφήμουν τον όρθο- 

δοξότατον». 

Ό Κύριλλος ήτο άνήρ δραστήριος και ορμητικός πολλάκις, διό βλέπων, 

δτι αί από τής δύσεως ραδιουργίαι πολλαχοΰ κατετάραττον τούς ορθοδόξους 

και εκλονουν τάς πεποιθήσεις τινών, ένόμισεν, οτι δι’ άποφάσεοός τίνος τολ- 

μηράς καί γενναίας ή δυνατό νά έπιφέρη καλόν αποτέλεσμα 1 Δοθείσης λοιπόν 

αφορμής, κατόπιν μάλιστα συνεννοήσεως μετά των Πατριάρχων "Αλεξαν¬ 

δρείας Ματθαίου και Αντιόχειας Σιλβέστρου και πολλών άλλων λογίων καί 

εκκλησιαστικών άνδρών, άπεφάσισε, κατά τό 1750 έτος2, όπως οί εκ Δυτι¬ 

κών προσερχόμενοι εις την "Ορθοδοξίαν βαπτίζωνται, ώς άκυρου δντος τού 

διά ραντισμού βαπτίσματος. Τούτο δυσηρέστησεν, ώς ήτο επόμενον, τούς 

Δυτικούς λαϊκούς καί κληρικούς τοΰ Πέραν, οΐτινες καί άπεφάσισαν νά έξ- 

ώσωσιν αυτόν τού θρόνου, διό παρέπεισάν τινας εκ τών προκρίτων καί αρχιε¬ 

ρέων διά την μελετωμένην έ'ξωσιν αυτού. Έπί τή προφάσει λοιπόν δτι διά 

χρηματικών δανείων κατεβάρυνε την Μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν, ώς 

λέγει ό Μακραΐος 3, παύεται και εξορίζεται εις την εν Χάλκη Μονήν τής 
Θεοτόκου. 

Ούτως ή πρώτη πατριαρχεία τού Κυρίλλου τοΰ Ε' διήρκεσε, κατά τον 

Σέργιον Μακραϊον 4, δύο έτη καί οκτώ μήνας, από τού 1748-1751 5. Τούτον 

διεδέξατο κατά μήνα Μάϊον τού 1751 ό Παΐσιος δ Β' τό δ' καί τελευταιον, 

παραμείνας μέχρι τής 7^« Σεπτεμβρίου τού 1752. 

Ήδη περί τά τέλη τής πατριαρχείας τού Κυρίλλου τού Ε' ενεφανί- 

σθη μια ετεροδιδασκαλια Αύξεντιανή καλουμένη εκ τοΰ άργηγού αυτής 

τοΰ Αυξεντίου όνομαζομένου. Οΰτος, ’Άνδριος την καταγωγήν, κατ’ άρχάς 

εχρημάτισε νεωκόρος τού έν Γαλατά ναού τού Σωτήρος Χριστού, εΐτα δ’ έχει- 

1 Περί τών άντιχριστιωνικών ένεργειών των Δυτικών έν τή Ανατολή κατά τούς χρό¬ 

νους εκείνους μακρότατον λόγον ποιούνται ούν τοΐς άλλοις ό Σέργιος Μακραΐος 
( Ενθ αν. σελ. 203, 204, 214, 215, 402, 411) καί ό Κομνηνός Ύψηλάντης 
(Ένθ’ άν. σελ. 308, 364, 366, 372, 373, 377, 411.) 

2 Σέργιου Μακραίου, Ένθ’ άν. σελ. 203, 204, 408- 9. 

3 Ενθ’άν. σελ. 204- 206,409 -410. Πρβλ. Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, 
Ένθ’ άν· σελ. 366 - 7. 

4 Σέργιου Μακραίου, Ένθ’ άν. σελ. 206. Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ. 
Πίνακες σελ. 639. 

5 'Ο Κομνηνός Ύψηλάντης ούχί όρθώς άναφέρει, ότι διήρκεσε τρία έτη 
καί οκτώ μήνας, ο δέ Κύριλλος Λαυριώτης έσφαλμένως άναβιβάζει αυτήν είς 
πέντε ετη και ορίζει ως τόπον τής εξορίας αυτού την νήσον Κύπρον, άντί τής νήσου 
Χάλκης. Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Ένθ’ άν. σελ. 366-367. Κυρίλλου 
Λαυριώτου, Ένθ’ άν. σελ. 45. 
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ροτονήθη διάκονος. Περί τάς άρχάς τού 1751 έτους ήρχισε νά διδάσκη ούτος 

έν τοΐς πέριξ τής Νικομήδειας, έν Κατιρλίψ, τον Αναβαπτισμόν1 πάντων 

τών έξ αιρέσεοον και σχισμάτων προσερχομένων είς την "Ορθόδοξον Εκκλη¬ 

σίαν, ή δέ συρροή τού πλήθους ήτο τοσαύτη, ώστε εύλόγως ύπεβλέπετο, ώς 

δυνάμενος κακόν τι νά προξενήση. Καί όντως τήν Εκκλησίαν τής Κοινσταν- 

τινουπόλεως έπί τινα έτη έτάραξεν. Ό Κύριλλος Ε' δμως καί «διά τό προς 

τούς παπιστός μίσος», ώς λέγει ο Κομνηνός Ύψηλάντης2, καί διότι πιθα¬ 

νώς ολίγον καιρόν εΐχεν, ινα τά κατ’ αυτόν εξακρίβωση, εσιώπησε καί μετά 

ταύτα, εξόριστος ών, έπεσκέφθη τον Αυξέντιον, ώς καί πολλοί ά'λλοι τών 

άρχιερέων καί προκρίτων καί πρότερον ήδη τούτο έπραξαν, έν οις καί ό 

Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Ματθαίος ό ’Άνδριος καί αυτός ό Παΐσιος 6 Β', 

καί ό Κριτίας 3. 

Έν τούτοις τό πλήθος τών θαυμαστών τούτου καθ’ εκάστην ηΰξάνετο, 

ό δέ Αυξέντιος έκήρυττε κατ’ αυτού τού Πατριάρχου Παϊσίου Β' ώς λατι- 

νόφρονος καί Αρμενίου. Εντεύθεν δ Πατριάρχης Παΐσιος ο Β' μετά τής 

περί αυτόν Συνόδου, νομίσας, δτι τή συνεργεία καί τού παυθέντος Κυρίλλου 

Ε' έγίγνοντο ταύτα, έσκέφθη, ΐνα ύποβάλη είς άνάκρισιν περί τούτου αυτόν 

καί πληροφορηθή τοιουτοτρόπως τήν αλήθειαν. Ό Κύριλλος Ε', κατά 

Σέργιον τον Μακραϊον, «ενόρκως έβεβαιούτο μήτε συνειδέναι μήτε έπευ- 

δοκεΐν καί άρέσκεσθαι τοΐς εκεί πραττομένοις καί λεγομένοις, μηδέ δλως 

πατριαρχείας έράν, άρκεΐσθαί τε τοΐς χορηγούμένοις καί αίρεΐσθαι έφησυχά- 

ζειν διά βίου, εί μόνον τά τής εκκλησίας μένοι άβλαβή καί άπήμονά. Τούτων 

ένόρκως βεβαιωθέντων έν ιω ναφ τής ύπεραγίας Θεοτόκου έν Χάλκη τή νήσω, 

ο μέν παναγιώτατος Κύριλλος έμεινεν έφησυχάζων...» 4. Ή μανία δμως 

τού λαού τοσούτον έκορυφώθη διά τό διάβημα τοΰ Πατριάρχου Παϊσίου Β', 

ένεκα τής άγάπης αυτού προς τον έφησυχάζοντα Κύριλλον Ε', ώστε μετά 

1 Μ. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Έκκλησή Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν 
"Αλωσιν, Ένθ’ άν. σελ. 718-722. Τού αυτού, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Εκκλησία 
τών κάτω χρόνων,Ένθ’ άν. σελ. 197-200, 259 κέ. Πρβλ. Μ. Κλεώνύμου καί Χρ. 

Παπαδοπούλου, Βιθυνικά ή επίτομος μονογραφία τής Βιθυνίας καί τών πόλεων 

αυτής σελ. 94 - 96. Έν Κων/πόλει 1867. 

2 Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Ένθ’ άν. σελ. 369. 

3 Πλείονα περί τού αναβαπτισμού ϊδε Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Εκκλη¬ 

σία τών κάτω χρόνων σελ. 259-262, 270-272, 279-280, ένθα δημοσιεύεται ό λόγος τοΰ 
Κριτίου σταλέντος υπό τής Συνόδου τώ 1752 λεχθείς έν Κατιρλίφ. Πρβλ. Ιακώβου 
Δη μοπούλου Βατοπα ιδινοΰ, Έπιστολιμαία διατριβή περί τού έν τή Βατοπαι- 

δινή Βιβλιοθήκη ύπ’ άριθ. 588 ύπάρχονιος χειρογράφου, έν «Αληθείς» τόμ. Α' σελ. 223 

-225, 274 276. Κ/πόλις (1880 1881). Τό χειρόγραφον τούτο είναι πολύτιμον διά τήν ιστο¬ 

ρίαν τοΰ Αναβαπτισμού, διότι έν αύτώ περιέχονται αί έπιστολιμαιαι διατριβαί καί ή 
έμμετρος σάτιρα έκ 3479 πολιτικών στίχων, ήτις είναι τοΰ Καλλινίκου Δ' τοΰ άπό 
Προϊλάβου κατά τοΰ Κυρίλλου τού Ε' καί τών οπαδών αυτού, ούχί δέ τοΰ Παϊσίου Β'. 

4 Σέργιου Μακραίου, Ένθ’ άν. σελ. 210. 
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τινας ημέρας, δτε ό Πατριάρχης Παίσιος Β' κατέβη των Πατριαρχείων, 

όπως καταπραΰνη τό κατ’ αύτοΰ μαινόμενον πλήθος, συνελήφθη ύπ’ αυτοί, 

εδάρη ανηλεώς και μόλις έσώθη τή παρεμβάσει τής "Αρχής, ώς αναφέρει 

λεπτομερώς ό Σέργιος Μ ακραίος 3. Ουτω λοιπόν, παραιτηθέντος άναγκαστι- 

κώς του Πατριαρχου Παϊσίου Β', έξελέγη, κατ’επίμονον άπαίτησιν του λαοί, 

Οικουμενικός Πατριάρχης 2 τό β' Κύριλλος ό Ε', τή 7ώ Σεπτεμβρίου 1752 

και ούχί τω 1753, ώς άνακριβώς πάλιν αναφέρει ό Κομνηνός 3, διατελέσας 

τοιοίτος μέχρι τής 16 Ίανουαρίου τοί 1757, δτε, παυθείς, εξωρίσθη εις την 

Κύπρον, ώς άναφέρεται έν τή κατωτέρω καθαιρέσει αυτοί· κατ’ άλλους όμως 

εις τό Σίναιον δρος 4, όπόθεν λαβών άδειαν ήλθεν εις Κων/πολιν και άνε- 

χώρησεν εις "Αγιον "Ορος, ένθα ήσΰχασεν έν τή Σκήτη τής Αγίας ’Άννης 5. 

Αμα τή άναρρήσει τοί Κυρίλλου τοί Ε' τό β'. επί τον Οικουμενικόν 

θρόνον οι έν Κωνσταντίνου πόλε ι Λατίνοι ήσαν έν μεγίστη οργή, διότι παρ¬ 

ρησία διηλεγχοντο αβάπτιστοι· τον κατεδίωκον λοιπόν, επειδή οΰτος, ώς λέγει 

ό Μακραΐος °, «και από τοί θρόνου κατελάλει αυτών τής καινοτομίας, καί 

λέγειν καί γράφειν άδεώς έπέτρεπε τοΐς βουλομένοις διελέγχειν τά τών Λατί¬ 

νων κατά τής ορθής πίστειος νέα εφευρήματα καί άλλοκότους αυτών δόξας, 

όρθώς κρίνων την υπουλον φιλίαν έπιβλαβεστέραν τής προφανούς έ’χθρας». 

Τέλος έν έ'τει 1755 διά Συνοδικής άποφάσεως, την οποίαν άπεδέξαντο 

καί οί Πατριάρχαι Αλεξάνδρειάς Ματθαίος καί Ιεροσολύμων Παρθένιος, 

ανθισταμένων δμως τινών έκ τών Συνοδικών αρχιερέων, έν οις ήσαν ό Δέρ- 

κων Σαμουήλ καί ό Κυζίκου Άνανίας, έκηρΰχθη ό Αναβαπτισμός, ήτοι ή 

ι Του αύτοΰ, Ένθ’ άν. σελ. 208- 213, 238, 410-411. 

2 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 644-645. Πρβλ. Κ. Δαπόντε, 'Ιστορ. 

Κατάλογ. Ένθ’ άν. σελ. 129-131. Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Ένθ’ άν. σελ. 

366.367 -371. Ρ. Βενδότη, Ένθ’άν. σελ. 87.88. Κ. Κούμα, Ένθ’άν. σελ. 397 χέ. 

Ζαχ. Μα θά, Ένθ’άν. σελ. 247-248. Τότε έξεδόθη καί Βεράτιον τούτου κυροϋν τό 
δοθέν κατά την έκ δευτέρου άνάβασιν αύτοΰ είς τον θρόνον, δπερ άπόκειται έν τφ 
ύπ’ άριθ. 66 χειρογράφφ (φ. 218“ ) τής έν Άθήναις Βιβλιοθήκης τής Βουλής, δωρη- 

θέντι υπό τοΰ Μ. Γεδεών καί δημοσιευθέντι ύπ’ αύτοΰ. (Μ. Γεδεών, Βραχεία σημείω- 

σις περί τών Εκκλησιαστικών ημών δικαίων ύποβληθεΐσα τή 12 Δεκεμβρίου 1908 τω 
Παναγιωτάτφ Οίκουμενικω Πατριάρχη, σελ. 51 -62. Έν Κων/πόλει 1909. Ό μακαρίτης 
Σπ. Λάμπρος (Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Γ' (1906) σελ. 463 ) ούχί όρθώς άποδίδει τοΰτο 
είς Κύριλλον τόν <7' (1813 -1819). 

3 Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Ένθ’ άν. σελ. 370. 

4 Μ. Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 644-645. Πρβλ. Σέργιου Μακραίου, 

Ενθ άν. σελ. 222. Έλευθ. Ταπεινοΰ, 'Ενθ’ άν. σελ. 95. Μ. Γεδεών, Έτεροδιδα- 
σκαλίαι... Ένθ’ άν. σελ. 775 κέ. 

5 Κατα τόν Κομνηνόν (σελ. 3ι3-387) εξωρίσθη άμέσως είς τό Άγιον Όρος, κατά δέ 
τόν Κύριλλον Λαυριώτην, (ένθ’ άν. σ. 46) έφησύχασεν έν τή Μονή Βατοπεδίου καί διε- 

δέξατο αυτόν ό Καλλίνικος ό Δ', ό άπό Προϊλάβου, περί ού κατωτέρω θά γίνη λόγος. 

6 Σέργιου Μακραίου, ’Ένθ' άν. σελ. 217. 
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βάπτισις τών προσερχομένων Λατίνων τή Όρθοδόξω Εκκλησία καί διετυ- 

πώθη ό περί τούτου "Ορος, έν φ προς τοΐς άλλοις άναφέρεται, ότι « ... 

τους δ" έξ’αύτίον άβαπτίστως βαπτιζομένους ώς αβάπτιστους άποδεχόμεθα 

προσερχομένους τή όρθοδόξφ πίστει, καί ακίνδυνους αυτούς βαπτίζομεν, κατά 

τούς ’Αποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας, οις άραρότως έπιστηρίζεται ή 

αγία τοί Χριστοί καί ’Αποστολική καί καθολική Εκκλησία, ή κοινή μήτηρ 

πάντων ημών» Κ 
Ό Κύριλλος όμως προς έπικύρωσιν τούτου ευρίσκουν την Σύνοδον 

διχοστατούσαν, ήναγκάσθη νά διαλύση αύτήν καί εκδίωξη τούς άνθισταμέ- 

νους αρχιερείς, έν οις τόν Χαλκηδόνος Ίωαννίκιον τόν Καρατζάν, τόν άπό 

Πεκίου, καί τόν Προϊλάβου Καλλίνικον καί τόν Κριτίαν, καί νά συγκαλέση 

νέαν, δι’ ής έπεκύρωσε τόν έν λόγφ Συνοδικόν 'Όρον. Οί δέ άπελαθέντες 

"Αρχιερείς, ώς καί οί κρυπτόμενοι έν τοΐς περί τάς Συκάς (Γαλατάν) τόποις 

αρχηγόν εχοντες τόν πρώην Προϊλάβου Καλλίνικον ήρξαντο εργαζόμενοι προς 

έ’ξωσιν αύτοί καί κατώρθωσαν, ΐνα τόν καταβιβάσωσι ιοί θρόνου καί εξορί¬ 

σουν είς την Κύπρον, καί ούχί είς τό Σίναιον ’Όρος, άναβιβάσωσι δ" άντ’ 

αύτοί τόν εΐρημένον Προϊλάβου Καλλίνικον 2 τή 16η Ίανουαρίου 1757. 

ι Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, Τά σοςζόμενα Έκκ?νησισ.στικά συγγράμ¬ 

ματα. Έκδοσις Σοφοκλέους Κ. τοΰ έξ Οικονόμων. Τόμ. Α' σ. 478 -479. Άθήνησι 1862. 

Πρβ?*.. Μ- Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις τόμ. Α' σελ. 252-255. Έν Κ/πόλει 1888. 

Έπεκυρώθη τότε καί τό Έγχειρίδιον Ταντισμοΰ Στηλίτευσις τό έκδοθέν υπό 

τοΰ Χίου Ευστρατίου Άργέντου έν Κων/λει έν τή Αρμένική τυπογραφία τφ 1756, έν 
τελεί τοΰ οποίου συνεξεδόθη τό πρώτον καί ό ρηθείς Συνοδικός Όρος. Έν Ίεροσολυ- 

μιτικφ κώδ. άρ. 298 (φ 1-19) σφζεται άντίγραφον Συνοδικής Πράξεως γενομένης έν Κ/λει 
τφ 1756 προς τόν Πατριάρχην Ιεροσολύμων Παρθένιον, κατακρινάσης τό λατινικόν 
βάπτισμα καί δογματισάσης, ότι δεϊ άναβαπτίζεσθαι τούς έκ Λατίνων προσερχομένους 
είς την Όρθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν. Τήν πράξιν αύτήν έπεκύρωσεν ίδίφ χειρί ό 
Κύριλλος Ε'καί ό Αλεξάνδρειάς Ματθαίος. Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 

ίεροσυλ. Βιβλιοθ. τόμ. Δ' σελ. 269-270. Πρβλ. καί Άνδρέου Παπαδοπούλου 
Βρετοϋ, Νεοελληνική Φιλολογία Μέρ. Α' σελ. 78 άριθ. 216. σελ. 79 άριθ. 219. σ. 72 

άριθ. 197. Ένταΰθα έσφαλμένωε άναγράφεται ώς έτος τής πρώτης έκδόσεως τοΰ εγχει¬ 

ριδίου τούτου τό 1746 αντί 1756. Πρβλ. Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 

Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη τόμ. Δ' σ. 104. Έν Πετρουπόλει 1899. "Ορα καί Μ. Παρα- 

νίκα, Περί τοΰ κατά τήν ΙΗ' εκατονταετηρίδα άναφανέντος ζητήματος τοϋ Αναβα¬ 

πτισμού έν τφ «Έλληνικφ Φιλολογ. Συλλόγω Κ/πόλεως» τόμ. Γ σελ. 33-41. Έν Κων/λει 
(1875-76), ένθα καί διάφορα σχετικά γράμματα τών Πατριάρχων Κ/πόλεως Κυρίλλου 
Ε' καί Ίεροσολύμιυν Παρθενίου, Έφραίμ καί άλλων. 

2 Άτυχώς καί αΐ περί αύτοΰ έργασίαι τών παλαιοτέρων είναι λίαν μεροληπτικαί καί 
έν τισιν άσαφεΐς. Ή καλυτέρα περί τούτου διεξοδική μελέτη, γεγραμμένη επί τή βάσει 
τών χειρογράφων αύτοΰ, είναι ή τοΰ Καθηγητοΰ καί Ακαδημαϊκού κ. Κ. Δυο βου¬ 

ν ιώ του, Καλλίνικος Δ' (ούχί Γ') Πατριάρχης Κων/πόλεως έν τφ «Ίερφ Συνδέσμω» 

έτ. ΙΑ' (ΙΘ') Περίοδ. Β' (1915). Έν Άθήναις άριθ. 251 -276 καί έν ιδιαίτερος άποσπά- 

σματι. Έκ τών παλαιοτέρων αναφέρω τήν μελέτην τοΰ άειμνήστου Βασιλείου 



170 Ευαγγέλου Τω. Σαβράμη 

Αιτία των διωγμών τούτων εγένετο, ώς προείρηται, ή περί του Αναβα¬ 

πτισμού έρις, του μέν Κυρίλλου του Ε καί των περί αυτόν διΐσχυριζομέ- 

νων, ότι οί εξ αιρέσεων προερχόμενοι, καί δή έκ τής Δυτικής Εκκλησίας, 

πρεπει ν αναβαπτιζωνται, του δέ Καλλίνικου Δ'1 και των περί αυτόν φρο- 

νουντων ότι οΰχί παντες οί αιρετικοί πρέπει ν’ αναβαπτιζωνται, άλλα τινες 

μονον τούτων, εν φ οι λοιποί, εν οις και οί Δυτικοί, πρέπει νά γίνωνται 
δεκτοί διά μΰρου 2. 

Ή εκλογή του Καλλινίκου του Δ' εγένετο τή 16 Ιανουάριου του 1757, 

ήμερα Πέμπτη, ως καθίσταται δήλον εκ των σημειωμάτων τοΰτου των έν τφ 

ύπ’ άριθ. 93 χειρογ. καί έκ τής συνοπτικής αύτοΰ διηγήσεως των μετά την 
άλωσιν τής Κ/πόλεως πατριαρχευσάντων. 

Οι οπαδοί όμως του Κυρίλου Ε' δεν ήτο δυνατόν νά ήσυχάσωσι- διά 

τούτο τήν έπομένην αμέσως ημέραν τής εορτής τοΰ 'Αγίου Αντωνίου, μετά 

τό τέλος τής λειτουργίας, έπέπεσον κατά τοΰ Καλλινίκου έξερχομενού έκ 

τής Εκκλησίας καί μικρού δείν εφόνευον αυτόν, μόλις δέ ημιθανή διέσωσαν 

αυτόν 3. Έξεδόθη τότε αμέσως ορισμός, ϊνα πάντας τούς συλληφθέντας κρε- 

μάσωσιν, όμοΰ καί τον Κύριλλον τον Ε', άλλα τή έπεμβάσει τοΰ Καλλινί¬ 

κου Δ ο μέν Κύριλλος Ε απήλθεν εις εξορίαν, οί δέ ά'λλοι μετά τρίμηνον 

έλυτρώθησαν. Ταΰτα πάντα διά μακρών εκτίθενται ύπ’αύτοΰ έν τοΐς σημειώ- 

μασι τοΰ ύπ’ άριθ. 93 χειρογράφου, έν τή Συνοπτική διηγήσει τοΰ ύπ’άριθ.91 

Γεωργιάδου (τοΰ μετά ταΰτα Οικουμενικού Πατριάρχου), Εκκλησιαστικά πάρεργα. 

Β' Ανέκδοτος επιστολή τοΰ πρώην Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου τοΰ Γ' έν «Εκκλη¬ 

σιαστική Αληθείς τόμ. Γ' σελ. 601-604, Τεΰχ. Μ' σελ. 617 κέ. Τεΰχ. ΜΑ' σ. 633 κέ. Έν 
Κ/πόλ.ει (1882-1883). Πρβλ. καί Μ. Γ εδεών, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Έκκλησίφ Κων¬ 

σταντινουπόλεως μετά τήν Αλωσιν. Έν αύταΐς δύναταί τις νά εύρη πλείστας δσας 
ειδήσεις περί όλων των λαβόντων χιόραν έν Κων/λει κατά τήν εποχήν ταύτην. 

1 Σημειωθήτω ενταύθα, οτι ό Πατριάρχης Ιερεμίας ό Γ'. έξέδωκε γράμμα, δΓ οΰ 
«εδει δέχεσθαι τούς εκ τής αίρέσεως τοΰ Λουθήρου καί Καλβίνου προσιόντας τή έκκλ,η- 

σία μύρω μόνον άγίφ χρισμένους». Πβλ. Μ. Γ εδεών, Κανονικοί διατάξεις τόμ. Α'. 

σελ. 148. Κ. Οίκονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, Ένθ. άν. τόμ, Α'. σελ. 431 -476. 

2 Ό Καλλίνικος Δ' καί αλλαχού ανέπτυξε τάς περί Αναβαπτισμού ιδέας αύτοΰ καί 
έν τφ έγχειριδίω αύτοΰ κατά αιρέσεων ή κατά ’Αναβαπτισμών, δπερ συνετάχθη έν Κων- 

σταντινουπόλει κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1752 έτους. Επίσης καί έν τή Συνοπτική 
διηγήσει των μετά τήν άλωσιν τής Κων/πόλεο)ς πατριαρχευσάντων (άριθ. χειρογρ. 91) 

ποιείται οΰτος λόγον περί των διωγμών αυτών, τούς οποίους πληροφορηθείς ό Όσμάνης 
ό Γ' έξέδοτο ορισμούς ιδιοχείρους δύο, τον μέν προς τόν Ανθύπατον, τον δέ προς τον 

Αρχιστράτηγον, Ένα καταβιβάσωσι «τόν αντάρτην» καί άναβιβάσωσι τόν Προϊλάβου 
Καλλίνικον τόν ζητούμενον. (Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. άριθ. 251 σελ. 1 - 5.) 

Καί έξ άλλων αύτογράφων σημειωμάτων τούτου πειθόμεθα, οτι ούτος καί πρό τής άναρ- 

ρήσεως τοΰ Κυρίλλου τοΰ Ε' είχε προταθή. Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ5 άν 
άρθ. 267 (1916) σελ. 11 κε.). 

3 "Αθανασίου Κομνηνοΰ 'Υψηλάντου, Ένθ5 άν. σελ. 373 κέ. 
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χειρογράφου καί έμμετροι; έν τφ ύπ’ άριθ. 102 χειρογράφω 1 τής Ζαγοράς. 

Ευθύς μετά τήν άποκατάστάσιν τής τάξεως καί τήν είρήνευσιν τής 

Εκκλησίας, Καλλίνικος ό Δ' συνεκάλεσε τήν Σύνοδον καί καθήρεσε τόν 

Κύριλλον τόν Ε', άτε αίτιον οντα τής γενομένης κατ’ αύτοΰ προσβο?νής τοΰ 

σύρφακος όχλου καί όλων έν γένει τών γεγονότων τών λαβόντων χώραν 

πρότερον. Ή καθαίρεσις αΰτη σφζεται έν τφ ύπ’ άριθ. χειρογράφω 24 (φ. 

124“ - 131“) τής έν Άθήναις Βιβλιοθήκης τής Βουλής τών Ελλήνων καί 

έγράφη ύπ’ αύτοΰ τοΰ Καλλινίκου τοΰ Δ' καί ούχί ύπό τοΰ Καλλινίκου τοΰ 

Ε' τοΰ από Νίκαιας, ώς αναφέρει ό μακαρίτης Σπυρίδων Λάμπρος2. Έν 

αυτή έκτίθησι διά μακρών τά τοΰ βίου τοΰ Κυρίλλου μετ’ εκφράσεων λίαν 

ΰβριστικών καί επιτίθεται λάβρως κατ’ αύτοΰ καί τοΰ Αυξεντίου καί τών 

άκολουθούντων αυτούς· περί αυτής μάλιστα ποιείται μνείαν καί έν τή Συν¬ 

οπτική διηγήσει3. Δέον δέ νά σημειωθή ένταΰθα, ότι ο Καλλίνικος ό Δ' 

καί έν ά'λλοις συγγράμμασιν αύτοΰ επιτίθεται κατ’ αυτών, διό καί υπερβαί¬ 

νει ή φράσις αύτοΰ παν όριον εύπρεπείας' αδικεί μάλιστα καί τινας τών 

αντιπάλων αύτοΰ, καί δή αύτόν τοΰτον τόν Κύριλλον Ε', πράττει δέ τούτο, 

ώς όρθώς άναφέρει δ καθηγητής κ. Δυοβουνιώτης ή ούχί προς ύπεράσπισιν 

έαυτοΰ ουδέ έξ οργής καί έκδικήσεως προσωπικής, άλλ’ έξ αγάπης προς τήν 

Εκκλησίαν καί τούς πιστούς, τούς οποίους δέν ήδύνατο νά βλέπη έμπαιζο- 

μένους καί άπατωμένους έκ τής ψευδούς καί σφαλερά; διδασκαλίας. 

Περί τής πρώτης καθαιρέσεως τοΰ Κυρίλλου Ε' τής γενομένης επί τής 

πατριαρχεία; Καλλινίκου Δ', ούδείς αναφέρει τι, καί τούτο, διότι, ίσως, παρε- 

σύρόησαν ύπό τοΰ μακαρίτου Σπυρ. Λάμπρου, διισχυρισθέντος, ότι αΰτη είναι 

τοΰ Καλλινίκου Ε'. "Οτι όμως ή καθαίρεσις αΰτη είναι τοΰ Καλλινίκου Δ', 

γίνεται φανερόν καί έξ αύτοΰ τοΰ χειρογράφου, όπερ είναι τής Βιβλιοθήκης 

Ζαγοράς καί άνήκεν εις αύτόν, άφιερώσαντα τούτο εις τήν Σχολήν τής πατρί¬ 

δας αύτοΰ. Έν φ. 2“ φέρει τούτο τήν ύπογραφήν αύτοΰ: φ Προϊλάβου Καλ¬ 

λίνικος, Θείω δ’ έλέει καί Κωνσταντινουπόλεως καίέν φ. 3“ τήν Πατριαρχικήν 

σφραγίδα, τής οποίας πανομοιότυπον ώς καί τής υπογραφής αύτοΰ έξέδωκεν 

ό καθηγ. κ. Δυοβουνιώτης 5 έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 36 χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης 

ι Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ5 άν. άριθ. 251 σελ. 1-5, άριθ. 252 σελ. 1-5, καί άριθ. 

267 (1916) σελ. 11-13. Πρβλ. Βασιλείου Γεοιργιάδου, Ένθ5 άν. τεΰχ. Μ. σελ. 

617 κέ. Μ. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι.. σελ. 775 κέ. Τοΰ αΰτοΰ, Πατριαρ. Πίνακες 
σελ. 648 -649. Έλευθ. Ταπεινού, Ένθ5 άν. σελ. 95 κέ. 

2 Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμοιν τόμ. Α' σ. 493. Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, Β&δ 
ΟοΓριίδ άετ βπεείιϊδείιεη ϋτΐίΐαηάεη άβδ ΜϊίίεΙαΗετδ ιιηά άετ πειιεΓεη Ζείί έν Β. Ζ. 

XV (1906) σελ. 447. 

3 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. άριθ. 267 (1916) σελ. 11-13. 

4 Τοΰ αύτοΰ, Ένθ5 άν. άριθ. 254 σελ. 9 -12. 

5 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ5 άν. άριθ. 253 σελ. 11. Σημειωτέον δ5 οτι έν τώ κατα¬ 

λογή) τοΰ καθηγητοΰ κ. Δυοβουνιόίτου αναγράφονται έν όλω 134 Κώδικες, φαίνεται 
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Ζαγοράς. Επίσης έν φ. 1226 σημειοΰται τό έξης: Καλλίνικος Πατριάρχης 

καί ό αφαιραίσας άφωρισμένος από θυ” καί αδιάλυτος μετά θάνατον. 

Άφιερώθη εις τό Σχολεϊον Ζαγοράς (μονοκονδυλιακώς). Πρβλ. φ. 4«. 

Εν ψ. Ιο6 εν τη φα: Εκ των της Σχολής Ζαγοράς (μονοκονδυλιακώς). 

Εκ τουτου καταφαίνεται, οτι τό εν λόγφ χειρόγραφον προέρχεται έκ τής 
Βιβλιοθήκης Ζαγοράς καί ήτο κτήμα του Καλλινίκου Δ'ι. 

Εν τούτοις η ειρηνη τής Εκκλησίας καί ησυχία δεν διήρκεσεν επί πολύν 

χρόνον, διότι οί οπαδοί τοΰ Κυρίλλου Ε', ώς καί οϊ ύπ’ αύτοΰ διορισθέντες 

Επίτροποι τοΰ Κοινού, οίτινες, κατά τον Κομνηνόν 2, ήσαν έκ των θαυμα¬ 

στών τοΰ^ Αυξεντίου, όλονέν συσπειροΰμενοι καί ένεργοΰντες κατώρθωσαν 

τέλος δι υποσχέσεων καί διαβολών καί χρημάτων μετά έξ μηνών πατριαρ- 

χείαν νά έκβάλωσι τοΰ θρόνου τον Καλλίνικον καί άναβιβάσωσιν εις αυτόν 

Σεραφείμ τον Β' τον από Φιλιππουπόλεως τή 27η Ιουλίου 1757, τον δέ 
Καλλίνικον Λ' έξώρισαν κατ’ άρχάς εις Λήμνον 3 καί είτα εις τό Σινά 4. 

Ό Σεραφείμ ό Β', άμα τή άναρρήσει αύτοΰ επί τοΰ Οίκουμενικοΰ θρό¬ 

νου, ένόμισεν, δτι πρώτιστα πάντων έπρεπε νά έξευμενίση τον λαόν, προς 

τοΰτο δέ άνεκάλεσεν εκ τής Κΰπρου 5 τώ 1757 τον Κύριλλον τον Ε', ένθα 

ειχεν έξορισθή υπό τοΰ Καλλινίκου Δ'*, καί παρέσχεν αΰτώ την ά'δειαν νά 

μεταβή, όπου αν βοΰληται, ουτος δέ προ παντός άλλου προΰτίμησεν, ϊνα 

μεταβή καί εφησυχάση εις τό "Αγιον "Ορος εν τή Σκήτη τής Αγίας ’Άννης 

όμως, οτι παλαιότερον ύπηρχον καί άλλοι έν τή βιβλιοθήκη τής Ζαγοράς, οίτινες, άτυ- 

χως, άπωλέσθησαν ή έκλάπησαν, εΤς δ5 έξ αύτών είναι καί ό άποκείμενος έν τή Βιβλω- 
θήκη τής Βουλής των Ελλήνων. 

ι ’Αντίγραφον τής έν λόγφ καθαιρέσεως σώζεται καί έν τφ ύπ’ άριθ. 122 χειρογράφω 
τής αύχής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς, έν φ περιέχοντας προς τοϊς άλλοις, καί άλλα έργα τοΰ 
Καλλινίκου, Κ.Δυοβουνιώτου, Κατάλογος των κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Ζαγο¬ 
ράς, έν Νέω Έλληνομνήμονι τόμ. ΙΔ' (1917) σελ. 89-90. 

2 Άθ. Κομνηνοΰ 'Υψηλάντου, Ένθ’ άν. σελ. 370. 

3 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ* άν. άριθ. 259 (1915) σελ. 1-5. Πρβλ; Μ. Γεδεών, 

Πατριαρχ. πίνακες σελ. 649. Τοΰ αύτοΰ, Έτεροδιδασκαλίαι . .. σελ. 776κέ. 

4 Έν έτει 1762 άπήλθεν έκεΐθεν κρυφίως καί ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν επί τής 
πατριαρχειας ’Ιωαννικίου Γ' τού άπό Χαλκηδόνος καί ζητήσας τήν άθώωσιν αύτοΰ καί 
αδειαν, ίνα, απελθη εις τήν πατρίδα αύτοΰ Ζαγοράν, δι’ορισμού καί άδείφ τής Εκκλησίας 
άπήλθεν, όπως εφησυχάση ώς φίλος τής ειρήνης καί ησυχίας, ίαμβάνων προς ζωάρκειαν 
τας εις το Πατριαρχικόν ταμειον κατ’ έτος διδομένας επιχορηγήσεις των Αρχιεπισκόπων 
Δημητριαδος και Κασσανδρείας. Ούτως ό Καλλίνικος ό Δ' παρέμεινε παρά τω άδελφφ 
αύτοΰ τω άρχιεπισκόπφ Δημητριαδος Γρηγορίφ, άποθανών ύπέργηρως τφ 1792 έν τή 

πατρίδι αύτοΰ. Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ. άν. άριθ. 252 (1915) σελ. 1-*5, άριθ. 253 

11915)5.7-11, Μ. Γεδεών. Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 649. Βασιλείου Γεωονιά- 
δου, Ένθ’ άν. σελ. 618. 

5 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’άν. άριθ. 267 (1916) σελ. 11 -13. 

Σέργιου Μακραίου, Ένθ3 άνωτ. σελ. 227, Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ. Πίνακες 
σελ. 644, Έλευθ. Ταπεινού, Ένθ’ άν. σελ. 95 κέ. 
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Ούτως ό Κύριλλός ό Ε' παρέμεινεν έν ’Άθωνι έφησυχάζων, δτε τφ 1763 

κατά τό πρώτον έτος τής πατριαρχειας τοΰ Σαμουήλ Α' τοΰ Χαντζερή τοΰ 

άπό Δέρκιον, πιεζό μένος υπό τών δανειστών, άπήλθεν, άνευ συνοδικής άδειας, 

είς Κωνσταντινούπολιν καί διατριβών εις τινα τών αυτόθι επιφανών οίκων, 

τον τοΰ Μιχαήλ Έακοβίτζα, έπεζήτει διά τής συνδρομής τών συγγενών αύτοΰ, 

ως καί τοΰ Κοινοΰ, τήν τοΰ χρέους αύτοΰ άπαλλαγήν ούτως, ώστε νά μή 

ένοχλήται ύπ’ ου δ ενός έν Άγίω ’Όρει έφησυχάζων 1. 

Ό Πατριάρχης Σαμουήλ δ Α' όμισς φοβηθείς, μήπως πάλιν καταλάβη 

τον Οικουμενικόν θρόνον, ένήργησε καί «έδόθη λίβελλος τφ ά'νακτι κατ’αύτοΰ 

κοινή γνώμη ώς δημεγέρτου καί αντάρτου. Διό έδόθη βασιλικός Όρισμός τφ 

άρχικηπουρφ, ίνα συλλάβη αύτόν,όπου άν ή». Ζητηθείς δέ επί πολύ καί μή 

εύρεθείς καθηρέθη τό δεύτερον ώς έπίορκος καί φονεύς καί αιρετικός υπό 

τοΰ Πατριάρχου Σαμουήλ τοΰ Α' τφ 1763 έτει, καί μετ’ όλίγας ημέρας συλ- 

ληφθείς ύπεριορίσθη είς Σιναΐον, ζημιώσας και τον θρόνον Ιεροσολύμων, 

διότι ήθελε νά έπιβή είς εκείνον. Μετ’ ού πολύ δμως έδόθη υπό τής αδελφής 

τοΰ Κυρίλλου τοΰ Ε' λίβελλος τφ άνακτι, ό δέ Πατριάρχης καί ό κλήρος, 

πλήν τινων, προσέδραμον όμοφώνως τφ κριτή τής Πόλεως καί καταμαρτυ- 

ρήσαντες εκείνου έλαβον ίλάμι, τό όποιον καί έδόθη είς τον ’Άνακτα, καί 

έξεδόθη χάτι, ίνα μή έξέλθη τής τοΰ Σινά. Μετά παρέλευσιν τριών μηνών 

έλαβον καί έτερον Όρισμόν, όπως τελευτήση εκεί καί μηδ’ έξέλθη τής τοΰ 

Σινά 2. Φαίνεται δμως δτι μετά ταΰτα, άγνωστον πότε άκριβώς, άπήλθεν εκ 

τοΰ Σινά καί ήλθε πάλιν είς τό Άγιώνυμον ’Όρος, ένθα διήλθε τό υπόλοιπον 

τοΰ βίου αύτοΰ έν τή Σκήτη τής *Αγίας ’Άννης 3. 

Ή δεύτερα αύτη καθαίρεσις υπάρχει έν τφ ύπ’ άριθ. 320 Πατριαρχικφ 

Κώδικι (σελ. 31, 32 καί 33), άντίγραφον δ’ αυτής εύρίσκεται έν τφ ανωτέρω 

ι Σέργιου Μακραίου, Ένθ’άν. σελ. 224. Σημειωτέον ενταύθα, οτι ό Σάθας 
συγχέει τον Κύριλλον τον Ε' μετά τοΰ Καλλινίκου τοΰ Δ', διότι λέγει, οτι οΰτος (6 Κύριλ¬ 

λος) άποδράς έκ τοΰ Σιναίου Όρους ήλθεν είς Κ/πολιν καί έκρύπτετο έν τη οίκίφ τοΰ 
ομογενούς Χρυσοσκούλλου 'Ράλλη, πρεσβευτοΰ τών Ενετών, καί οτι ήθωώθη δεκτός 
γενόμενος έν τοϊς Πατριαρχείοις καί άπήλθεν είς Πελοπόννησον, όρισθείσης αύτφ ισο¬ 

βίου συντάξεως. Ώς δμως άνωτέρω έλέχθη, ό Καλλίνικος ό Δ', ό άπό Προϊλάβου, έκ 
Σιναίου κατέφυγεν είς Κων/πολιν καί έκρύβη έν τή οικία τοΰ Χρυσοσκούλλου τούτου 
'Ράλλη καί άθωωθείς υπό τής Εκκλησίας μετέβη ούχί είς Πελοπόννησον, άλλα είς τήν 
πατρίδα αύτοΰ τήν Δημητριάδα. (Κ. Σάθα, Νεοελ. Φιλολογία οελ. 486). 

3 Κ. Δυοβουνιώτου, Ένθ’ άν. άριθ. 268 (1916) σελ. 5-7. Πρβλ. Γ. Καρβελά, 

Ένθ’ άν. σελ. 28.30, ένθα περί ούδετέρας τών καθαιρέσεων ποιείται μνείαν. 
3 Τά περί συμμετοχής τοΰ έφησυχάζοντος ένταΰθα Κυρίλλου Ε', είς τήν έπανάστασιν 

τής Πελοπόννησου τήν ύποκινηθεΐσαν τφ 1769 ύπό τής 'Ρωσσίας είναι λίαν άπίθανα, 

(Γ. Παπούλα, Ένθ’ άν. σελ. 5.) Ό μακαρίτης Π. Κοντογιάννης ούδέν άπολύτως 
περί τούτου άναφέρει. (Π. Κοντογ ιάννη, Οί Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατε¬ 

ρίνης Β' 'Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον. ’Αθήναι 1903. Πρβλ. Γ. Καρβελά, Ένθ1 άν. 

σελ. 38 ύπ. 1).. 
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Κώδικι τής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς ύπ’ άριθ. 122, περί ής λόγον ποιείται ό 

Ελευθέριος Ταπεινός 1. Διαφέρει δέ αυτή τής κατωτέρω δημοσιευόμενης πρώ¬ 

της καθαιρέσεως κατά τοΰτο, οτι εν αυτή ουδέν άναφέρεται περί των περί 

Αναβαπτισμού κακοδόξων δήθεν θεωριών του Κυρίλλου Ε' μεταξύ τοσούτου 

πλήθους άλλων κατηγοριών καί μομφών, εν φ εν τή κατωτέρω γίνεται 

μάκρος λόγος περί αυτού. Επίσης άναφέρεται εν αυτή, οτι αιτία τής πρώτης 

πτώσειος αυτού εκ τού Πατριαρχικού θρόνου ή το ή άνάμιξις αυτού είς τά 

τής Κύπρου πράγματα, τοΰθ’ δπερ αναφέρει καί ο Κομνηνός Ύψηλάντης 2, 

ένφ ό Σέργιος Μακραΐος αναφέρει ώς κυρίαν αιτίαν την ύπαρξιν επιβουλών 

εκ μέρους των Δυτικών. Τουναντίον εν τή κατωτέρω πρώτη καθαιρέσει ουδέν 

περί αυτών άναφέρεται. Έπί πλέον άναφέρεται εν αυτή, οτι οΰτος τό δεύτε¬ 

ρον πατριαρχεύσας καί ύποσκελίσας τον γέροντα Παΐσιον κατεχρέωσε την 

Εκκλησίαν, καίπερ διατεινόμενος, ότι εξέπιπτε τό χρέος αυτής, καί κατέτρεχε 

τούς Αρχιερείς, οτι διά 1700 πουγγίων εξ ύπαιτιότητος αυτού έπεβαρυνθη ή 

Εκκλησία, καί οτι έπί τέλους έξωρίσθη εις τό εν ’Άθωνι μονύδριον τής 

'Αγίας "Αννης, άτινα άναφέρονται έν τή κατωτέρω καθαιρέσει. Διαφέρουσιν 

δμως προς άλλήλας άμφότεραι αί καθαιρέσεις ώς προς τον τόπον τής εξορίας, 

διότι αύτη μέν αναφέρει ευθύς έξ άρχής μετά την δευτέραν πτώσιν αυτού εκ 

τού Πατριαρχικού θρόνου την Σκήτην τής 'Αγίας νΑννης έν ’Άθωνι, τούθ5 

δπερ δέχονται σχεδόν πάντες, έν φ ή κατωτέρω την Κύπρον, ώς καί ό Καλ¬ 

λίνικος ό Δ' άλλαχού άναφέρει, ώς άνωτέρω έλέχθη. Κατά τά άλλα, εξ δσων 

αναφέρει περί αυτής ό Ελευθέριος Ταπεινός, φαίνεται, δτι δεν διαφέρουσι 

πολύ αΰται προς άλλήλας, άλλά μάλλον δτι συμφωνούσιν. Έν τή καθαιρέσει 

ταύτη φαίνονται υπογεγραμμένοι οί εξής: 

Ί' Σαμουήλ έλέω Θεού πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 

ΐ Ιερόθεος έλέφ Θεού πατριάρχης Τεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης, 

1* Ό Καισαρείας Μελέτιος, γ ό Εφέσου Μελέτιος, *[* ό Κυζίκου Γεράσι¬ 

μος, ■{· ό Βερροίας Διορόθεος, ή- ό Τκονίου Διονύσιος, -βό Ξάνθης Κύριλλος. 

Ώς προς τούς λόγους δέ τούς περιεχομένους έν άμφοτέραις ταις καθαι- 

ρέσεσι, δέον νά σημειωθή, δτι ούτοι δεν έχουσι πολλήν ύπόστασιν, καθότι 

περί μέν τής Α' καθαιρέσεως έλέχθη ανωτέρω, δτι έν αυτή καί έν άλλοις 

συγγράμμασιν αυτού δ Καλλίνικος δ Δ' καταφέρεται κατά Κυρίλλου τού Ε' 

ούχί έξ οργής καί εκδικήσεως προς αυτόν καί τούς οπαδούς αυτού, άλλ’ έξ 

άγάπης προ παντός προς την εκκλησίαν καί τούς πιστούς, περί δέ τής Β' 

καθαιρέσεως δ Ελευθέριος Ταπεινός άναφέρει, δτι καί αύτη συνετάγη έσπευ- 

σμένως καί ά'νευ σπουδαίων αιτίων. Δύο δμως των σπουδαιοτέροη' λόγων, 

δι’ ούς κατεδικάσθη 51ς είς καθαίρεσιν δ Κύριλλος ό Ε', ήτοι ή δήθεν αυτού 

ι Έλευθ. Ταπεινού, Ένθ* άν. σελ. 100-102. Πρβλ. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί 
Πίνακες σελ. 641 - 642 καί Σέργιου Μ ακραίου, Ένθ’ άν. σελ. 247 - 248. 

2 Άθ. Κ ο μ ν η ν ο ϋ Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Ένθ’ άν. σελ. 867. 
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επίβασις εις την Μητρόπολιν Νικομήδειας καί αί δύο πατριαρχεΐαι αυτού, άς 

λησταρχείας καλεΐ δ Καλλίνικος ό Δ', καταπίπτουσιν άφ’ εαυτών, εάν λάβω- 

μεν ύπ’ δψιν αυτά τά περισωθέντα έν τοΐς πατριαρχικόις κώδιξιν υπομνή¬ 

ματα των εκλογών, περί ών άνωτέρω έγένετο λόγος. 

Δεν προτίθεμαι ενταύθα ν’αναφέρω τάς περί τού Κυρίλλου τού Ε' 

γνώμας τών χρονογράφων, διότι θά ήτο μάκρος δ λόγος, τοΰτο μόνον 

παρατηρώ, δτι αΰται δεν συμφώνου σι προς άλλήλας 1. "Οπως καί άν εχη 

τό πράγμα, ό Κύριλλος, παρ’ άπασαν την άλλην αξίαν αυτού, κατά τούτο 

μόνον δύναται νά κατακριθή, δτι συμμετέσχεν ένεργώς τών περί τού Αναβα¬ 

πτισμού θεωριών τού κακό - Αυξεντίου καί έγένετο αιτία τόσων κακών, τά 

όποια έπί τινα χρόνον έτάραξαν την Μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν. 

Εκείνο δμως τό όποιον άναδεικνύει αυτόν άνδρα άξιόλογον καί πεπαιδευ- 

μένον καί δύναται μάλιστα νά κατατάξη αυτόν μεταξύ τών επισημότερων 

άνδρών τού Ελληνικού Γένους, είναι ή σύστασις τής Άθωνιάδος "Ακαδημίας2 

έν έ'τει 1749. Ό προηγούμενος δη λ. τής έν ’Άθφ Μονής τού Βατοπεδίου Ιερο¬ 

μόναχος Μελέτιος μελετών την έν Άγίφ ’Όρει ί'δρυσιν Ελληνικού φροντιστη¬ 

ρίου εΰρεν αυτόν πρόθυμον. Οΰτος διά σιγιλλίου εθέσπισε κατά Μάϊον τού 

1750 Ίνδ. Γ' (Πατριαρχ. Κώδ. Ε' σελ. 101) τά κατ’ αυτήν καί έκανόνισε την 

διοίκησιν καί συντήρησιν αυτής, διορίσας έν αυτή πρώτον καί ισόβιον επι¬ 

στάτην τον είρημένον προηγούμενον Μελέτιον. Έκλήθη δέ διδάσκαλος έν 

αυτή τφ 1753 δ πολύς Ευγένιος Βούλγαρις, δστις μετά εξαετή διδασκαλίαν 

άνεχώρησε καί τούτο λίαν ελύπησε τον Κύριλλον τον Ε' διατρίβοντα έν 

'Αγίω ’Όρει, ώς φαίνεται εκ τίνος επιστολής τού Δέρκων Σαμουήλ τοΰ Χαν- 

τζερή προς αυτόν τού 1759 έτους8. 

Αιτία δμως τής άναχωρήσεως τού Ευγενίου Βουλγάρεως έξ αυτής ήτο 

δ Κύριλλος δ Ε', οστις διήρεσε τούς μαθητάς αυτής είς τέσσαρας μερίδας, 

1 Μ. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι... σελ. 777. Πρβλ. Βασ. Γεωργιάδου, Ένθ* 

άν. σελ. 618 - 619. 

2 Περί τοΰ έτους τής συστάσεως τής Άθωνιάδος Ακαδημίας αί γνώμαι διΐστανται, 

ορθότερα όμως είναι, κατ’εμέ, ή γνώμη τοϋ "Αρχοντος Μ. Γεδεών, Χρονικά Πατριαρ¬ 

χικής Ακαδημίας σελ. 162 Έν Κωνστανανουπόλει 1883. Πρβλ. Μ. Παρανίκα, Σχε¬ 

δίασμα. .. σελ. 48 Έν Κων/λει 1867. Κατ’ άλλους ίδρύθη τφ 1753, ώς άναφέρει ό Παρα- 

νίκας, κατ’ άλλους πάλιν τφ 1743. "Ιδε Κοσμά Βλάχου, Ή Χερσόνησος τοϋ Αγίου 
"Ορους "Αθω. σελ. 104. Βόλος 1903. Πρβλ. Ά ρ χ ι μ. X ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο υ Κτένα, Τά 
γράμματα έν Άγίω ’Όρει καί ή Μεγάλη τοϋ Χριστού Εκκλησία σελ. 19 κέ. 25 κέ. 

Έν Άθήναις 1928. Καί «Αποθήκη τών Ωφελίμων καί τερπνών γνώσεων* Σύγγραμμα 
περιοδικόν έκδιδόμενον υπό Ιακώβου Γ. Πιτζιπιοϋ έτος Β' σελ. 171. (1848) Έν Σύρφ. 

Ό Πατριάρχης Κωνστάντιος 6 Α' τίθησι την ΐδρυσιν αυτής τφ 1755. (Ένθ’άν. σελ. 156). 

3 Μ. Γεδειόν, Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έπιστολαί 
ανέκδοτοι έν «Εκκλησιαστική Άληθείφ τόμ. Δ' σελ. 26-28. Έν Κων/πόλει (1883-1884) 

Έν αυτή προς τοΐς άλλοις γίνεται λόγος καί περί τών άνωτέρω θρησκευτικών ερίδων. 
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ήτοι την των Πατριαρχιτών (δηλ. τοΰ Κυρίλλου Ε'), την των Εΰγενιτών κ.ά. 

Ταΰτα πάντα διά μακρών έκτίθησιν ό Ευγένιος Βούλγαρις 1 εν τη Απολογία 

αΰτοΰ τή συν ταχθείση τή 29 Ιανουάριου του 1759 έτους έν τη Μονή Ίβή- 

ρων και απευθυνόμενη προς τον Κύριλλον τον Ε' έφησυχάζοντα τότε εν 

Άγίφ *Ορει. Έν αυτή, προς τοΐς άλλοις, γράφει αΰτώ: «...Βλέπων τοίνυν 

εγώ την ΰμετέραν Παναγιότητα πολλά μου καταψηφιζομένην και περισσώς 

καταστηλιτεΰουσαν την έμήν άναξιότητα διά πλήθους γραμμάτων, ών τά μέν 

τοΐς έν αυτφ τώ ’Όρει, τά δέ τοΐς έν Κωνσταντινουπόλει, τά δέ τοΐς έν Θεσ¬ 

σαλονίκη, πολλά τε και πολλοΐς γράφει κατ’ εμού, δσοι είναί τίνος ονόματος, 

και ου μόνον γράφει, αλλά καί άλλους εις τούτο διεγείρει, δηλαδή μαθητάς, 

ηγουμένους, προηγουμένους, Σχολεία, Μοναστήρια, διά νά άπολέση ίσως, άν 

είναι δυνατόν, καί τό έμόν όνομα μετά πλείονος ήχου καί νά προξενήση 

περιφανεστέραν την πτώσίν μου.» Έξ αυτής καταφαίνεται, οτι ουτος συν- 

ετέλεσεν εις την παρακμήν τής Σχολής διά τής εις Κωνσταντινούπολη· άνα- 

χωρήσεως του Ευγενίου Βουλγάρεως. 

Καθ’ ον χρόνον ό Κύριλλος ό Ε' εύρίσκετο εξόριστος έν 'Αγίφ ’Όρει, 

δεν έπαυσαν από καιρού εις καιρόν καταβαλλόμενοι νέαι προσπάθειαι προς 

έπαναφοράν αΰτοΰ εις Κωνσταντινούπολη. Τω 1761 ό Σερρών Ίωαννίκιος, 

μνησικακών κατά του Πατριάρχου Σεραφείμ του Β' τοΰ από Φιλιππουπό- 

λεως, ώς αποκλεισθείς δυο έπισημοτάτων Μητροπόλεων, από μέν τής Νικο¬ 

μήδειας τώ 1759, ένεκα τοΰ έκλεγέντος εις αυτήν Προικοννήσου Νικηφόρου 

επί διαδοχή τοΰ άποθανόντος Γαβριήλ, από δέ τής Ήρακλείας τώ 1760, 

ένεκα τοΰ άναρρηθέντος εις αυτήν επισκόπου Μετρών Μεθοδίου, διαδεξα- 

μένου τον άποθανόντα θειον αΰτοΰ Γεράσιμον, καί έχων συνεργούς τούς 

Μητροπολίτας Καισαρείας Παΐσιον, Δρΰστρας Βαρθολομαίον καί Χαλκηδό- 

νος Τωαννίκιον ειργάζετο σπουδαίως καί έπί πολύν χρόνον προς επάνοδον 

τοΰ Κυρίλλου τοΰ Ε' έκ τοΰ 'Αγίου "Ορους καί ανάρρηση αΰτοΰ έπί τοΰ 

Οικουμενικού θρόνου. Αϊ ένέργειαι αΰται έπανελήφθησαν καί βραδΰτερον 

έπί τής πατριαρχείας Θεοδοσίου τοΰ Β', τοΰ από Θεσσαλονίκης, άλλ’ έπειδή 

ή Σύνοδος δυσμενώς διέκειτο τφ Κυρίλλω τώ Ε', διεβίβασεν έγγράφως τήν 

περί τούτου σκέψιν αυτής τή Όθωμανική Κυβερνήσει καί διά Συνοδικού 

γράμματος προς ησυχίαν τής Εκκλησίας κατεκλείσθη ουτος εις τον πύργον 

τής Λαύρας έν ’Άθωνι2, φαίνεται όμως, ότι μετ’ οΰ πολύ πάλιν μετέβη εις 

τήν Σκήτην τής 'Αγίας ’Άννης, ένθα ήτο καί πρότερον, καί διήλθε τάς υπο¬ 

λοίπους ημέρας τοΰ βίου αΰτοΰ, κτίσας μάλιστα καί ωραίαν καλύβην έν άπό- 

ι Ή απολογία αυτή έδημοσιεύθη τό πρώτον έν τή έκδόσει των έργων αύτου υπό 
Γεωργίου ΑΙνιάνος Τόμ. Α' οελ. 54-64. Έπανεξεδόθη τελευταίως καί ύπό τοΰ 
Πανοσιολογιοτάτου Άρχιμ. Χριστόφορου Κτενά, ’Ένθ’ άν. σελ. 90-98. 

2Έλευθ. Ταπεινού, Ένθ’ άν. σελ. 95 κέ. Άθ. Κομνηνοΰ 'Υψηλάντου, 

’Ένθ’ άν. σελ. 379. 384. 387. 476-477. 
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πτφ θέσει1. Άπέθανε δέ τή 27^ Ιουλίου τοΰ 1775 έτους καί έτάφη έξω 

τοΰ κυριακοΰ τοΰ ναοΰ τή; 'Αγίας ’Άννης, ένθα μάλιστα σφζεται καί ή είκων 

αΰτοΰ μέχρι σήμερον, τής οποίας άντίγραφον εΰρηται καί έν τή μεγάλη 

αιθούση τών τελετών τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 2.Ό Σέργιος Μακραΐος 

όμως 3 οΰχί ορθώς αναφέρει, ότι μετά δεκαετίαν από τής εις Κωνσταντινού¬ 

πολη άνευ συνοδικής άδειας μεταβάσεως καί τής εις "Αθω έπανόδου, δηλο¬ 

νότι τώ 1773, έτελεύτησε τον βίον, ό δέ Κομνηνός Ύψηλάντης 4 οΰδέν περί 

τούτου αναφέρει. 

Σημειωτέου τέλος, ότι έν τή έκδόσει τής κατωτέρω καθαιρέσεως, τας μέν 

συντετμημένας λέξεις κατά τό πλήρες έγραψα, διιόρθωσα δέ τήν έσφαλμένην 

ένιαχου ορθογραφίαν τοΰ κωδικός, γράψας τών κυρίων ονομάτων πόλεων 

καί χωρών τό αρχικόν μόνον γράμμα διά κεφαλαιώδους γράμματος, χωρίς 

νά μεταβάλω ουδόλως τήν ορθογραφίαν αΰτών. Προσθέτω, ότι ό κώδιξ είναι 

σιλφόβρωτος, ή δέ άρίθμησις τών φΰλλιον αΰτοΰ είναι έσφαλμένη, ώς σημειώ 

κατωτέρω. 

Κώδ. 29 (φ. 124*-131“) 

αψνζν [~1757<?] Ιανουάριου 5 

(φ. 124α) *Η καθαίρεσις τον Κυρίλλου τοΰ εις την βίβλον ταυτήν 

Εμπεριεχόμενου ήτοι τον προ ημών. 

» Βαβαί ώς χαλεπή καί εργώδης έκ προοιμίου, δυσάντητός τε καί απο¬ 

τρόπαιος ήμΐν προσπίπτει καί αναφαίνεται ή τοΰ λόγου εισβολή τε καί 

είσοδος, καί γάρ ωκεανόν τινα ΰπανοίγει τή άφηγήσει, οΰ καθαρού ΰδατος 5 

καί πλοΐμου, βορβόρου δέ μάλλον κακίας άνεξαντλήτου καί άκενώτου, οΰτε 

όφθείσης πώποτε, οΰτε ακοή παραληφθείσης έν τω χριστιανικω γένει άνά- 

πλεων τοιούτφ δή πελάγει τό τοΰ λόγου πλοΐον καθελκύσαι βουλομενοι 

σκύλλας τε καί χαρύβδεις, ΰφαλίους διαμεΐψαι πέτρας, καί όσα άλλα τοΐς 

1 Μ. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι.. . ’Ένθ’ άν. σελ. 775, 

3 Σέργιου Μ ακραίου, ’Ένθ’ άν. σελ. 248. 

2 Άντίγραφον τής εικόνος τοΰ Κυρίλλου τοΰ Ε' άπόκειται καί παρά τφ κ. Μ. Γεδεών, 

κάτωθεν δ’ αύτής άναγινώσκομεν: 1775 Ιουλίου 27 Αγίας ’Άννης Σκητη. 

Πρβλ. ’Ελευθ. Ταπεινού, Ένθ’ άν. σελ. 95 κέ. οπού αναφέρει ώς έτος τοΰ θανά¬ 

του αύτου τό 1775. 

4 Ά θ. Κομνηνοΰ 'Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, ’Ένθ’ άν. σελ. 476 - 477. 

δ Έν τω Κώδ. σημειοΰται ή λ. Άπριλ. ήτις διαγράφεται. Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, 

Νέον Έλ?.ηνομνήμονα τόμ. Α' (1904) σελ. 493. 

ΕπετΗΡίΣ Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ι'. 12 
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πλέουσι πιστεύεται συμπτώματα φοβερά τε και άθλια, ή ίν’ οίκειοτέρω χρη- 

σώμεθα παραδείγματι, χείμαιράν τινα, μυθικήν καταβαλεΐν πειρώμενοι, ούχί 

επτά άλλα μυρίας κεφαλάς δρακόντειους έκ τής τομής τής μιας άναδιδού- 

σαν, οΰ πάνυ τοι εύτολμοι έσμέν προς τον πλούν τό άδιεξήτητον αύτού καθ- 

5 ορώντες, ούδ5 εύέλπιδες λίαν επί τή του θηρίου κατατομή, τό πλήθος των 

άναφυομένων κακών αριθμόν τε νικώντος καί λόγου δΰναμιν πάσαν προτεκ- 

μαιρόμενοι, καί οτι πάσα ανάγκη πολύ κατόπιν τής αξίας άπολειφθήναι τον 

δημοσιεύσαι καί στηλιτεΰσαι τηλικαύτην κακίας υπερβολήν έπιβαλλόμενον 

λόγον άλλα καίτοι δυσκολίας πολλής εν αύτοΐς τοΐς προθύροις ύποδεικνυμέ- 

10 νης, ού παραιτητέον τό εγχείρημα, διά τήν επιγενομένην τούντεΰθεν τφ ήμε- 

τέρφ γένει ωφέλειαν ώσπερ γάρ αρετής επαινούμενης μέγα τι ό'φελος επακο¬ 

λουθεί, πολλών ελκομένων εις μίμησιν καί άντιποίησιν αυτής· έγκωμιαζομέ- 

νου γάρ φησι τό ιερόν λόγιον δικαίου, εύφρανθτ|σονται λαοί, ούτω κακίας 

στηλιτευομένης πολύ τό κέρδος παρομαρτείν εΐωθε διά τής αποστροφής, καί 

φ. 1240 τού μίσους τού προς αυτήν ήτε γαρ προς αρετήν προτροπή καί παράκλησις 

16 διά τών κατ’ αυτήν εγκωμίων ενεργούμένη, καί ή από τής κακίας φυγή διά 

τού κατ’ αυτής ψόγου τούς άκροωμένους παιδεύουσα, άναγκαίως έκάτερα τήν 

τών ευσεβών πραγματεύοντες σωτηρίαν, κατά τήν έκκλινον από κακού, καί 

ποίησον αγαθόν κελεΰουσαν θεόπνευστου προφητικήν εντολήν, επεί δ’ ύπε- 

20 θέμεθα τφ λόγο) τό τής διηγήσεως άναγκαΐον καί χρήσιμον, σκεπτέον δθεν 

χρή τής τραγικής ταΰτης άφηγήσεως ά'ρξασθαι· πρόκειται γάρ ήμίν θηρίον 

πολύμορφον καί τερατώδες εν άνθρωπίνω εΐδει- τό μέν φαινόμενον γηγενές 

καί επίγειον, τή δέ αλήθεια καί τφ πράγματι αυτών τού "Αδου άνερπΰσαν 

πυθμένων, καί τών ταρταρείων άναδύσαν μυχών, καί κατά τάς εν μύθο 

25 Έριννύας άθλίως επεισκομάσαν τώ βίω τώ άνθρωπίνω, ού καί τό έξω δυσει¬ 

δές καί αισχρόν τής δψεως τήν άφανώς ένδομυχούσαν τής ψυχής ρυπαρίαν 

άποχρώντο)ς ύπεσήμαινε καί προσφυώς ύπεδείκνυε’ παράλληλα γάρ ταύτα έξ 

άντιθέσεως διαμέτρου παρά γε σοφοΐς, καί πεπαιδευμένοις άνδράσι κέκριταί 

γε καί ώρισται, ώσπερ τό α°ν είδος αξιον τυραννίδος διά τού κάλλους εις 

30 αρχικήν αρετήν άναγόμενον ούτω καί τό αίσχος διά τού εϊπόντος, τον μορφάς 

άτερπεΐς, ταίς δψεσι κεκτημένον, παρεμφερείς ταυταισί έχειν καί τούς τρόπους 

εις κακίαν συνωθούμενον ούτος δέ έστιν ό κατά παραχώρησιν Θεού φθάσας, 

ώς μή ώφελεν, έπιβατικώς έπιλαβέσθαι, βία τε καί ορμή καί ληστρική έφόδφ 

άρπάσαι τον άγιώτατον πατριαρχικόν, καί οικουμενικόν θρόνον Κακοκύριλλος 

35 λύκου τε ώμοφάγου δίκην σπαράξας, καί θύσας, καί άπολέσας τό λογικόν τού 

Χριστού ποίμνιον, καί τον περιούσιον τού Κυρίου λαόν, ού διά τής θύρας 

είσελθών, άλλ’ άλλαχόθεν βιαίως καί παρανόμως είσωθισθείς, καί μιάνας τόγε 

εις αυτόν ήκον ταίς μιαραίς καί παρανόμοις αυτού κακουργίαις τήν αμίαντον 

39 καί άμώμητον νύμφην τού Χριστού εκκλησίαν δθεν μέν ούν ώρμηται τήν 

φ. 125“ αρχήν, καί οποία τις θεήλατος | λεηλασία τής Πελοποννήσου, καλώς μέν καί 
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δικαίως νόμω πολέμου αιχμάλωτον όείξασα τον δούλον έκ παιδός χρηματί- 

σαντα τού διαβόλου καί τοΐς εκείνου θελήμασιν εΐκοντα, ού καλώς δέ κατά 

τινα θεομηνίαν διά τάς τού λαού αμαρτίας οίά τινα σκηπτόν καί πρηστήρα 

τώ άθλίω καί ταλαίπωρα) τής βασιλίδος τών πόλεων Κωνσταντίνου όρθοδόξφ 

συστήματι, πυρί παραδώσοντα αύτήν ώμώς καί άπανθρώπως έξηκόντισε καί 5 

έπαφήκεν αιχμάλωτον γάρ καί εωνημένον άνδράποδον έπιδημήσαν αύτή, 

θητεύόν τε αίσχρώς, καί άγενώς τή ύδροφορία παρά τοΐς ώνησαμένοις, έπεί 

προς ότιούν τών καλών επιτηδευμάτων άχρηστος έδοξεν αύτοΐς, τό μέν πρώ¬ 

τον εις τό άγιον άποπέμπεται όρος, μήποτε τής εμφύτου ρυπαρίας καί τών 

άναγώγων καί απαίδευτων ηθών καθαρισμόν τινα καί διόρθωσιν λήψεται, ίο 

ώς δέ κάκεΐσε ώφθη τής τών πατέρων διαίτης αδόκιμος καί απόβλητος, εις 

τήν νήσον Πάτμον άπαίρει, ένθα τφ άοιδίμφ εκείνο διδασκάλφ Μακαρίφ 

όμιλήσας καιρόν τινα καί έπιγνωσθείς όποιος τις ήν τήν εσω διάθεσιν, έζή- 

τησε μέν τό ιερόν έπιδέξασθαι σχήμα, αντείπε δέ ό τώ ό'ντι μακάριος άνήρ, 

δήπουθεν προγνούς κατά τινα θείαν έπίπνοιαν τήν άναξιότητα αυτού, επι- 15 

κειμένφ δέ καθ’ ύπόκρισιν καί γοητείαν έρωτος αληθούς περί τό ζητούμε- 

νον, μόλις συνεχώρησεν αύτφ τό καλογερικόν ύποδέξασθαι σχήμα, επί συν¬ 

θήκη τού μένειν εφ= όρφ ζωής αύτού έν τφ τών μοναχών καί ιδιωτών 

τάγματι τής ΐερωσύνης άπεχόμενον προεΐπε γάρ θεοπνεύστως καί προεφή- 

τευσεν {οίά που παρά πολλών αξιόπιστων άνδρών συμπαρόντων καί αύτη- 20 

κόων γενομένων ακριβώς έγνιομεν διηγούμενων), ώς εΐ'ποτε τό άνθρωπάριον 

τούτο ιεροσύνης έπιδράξηται μεγάλην επάξει τή εκκλησία φθοράν τε καί 

ταραχήν, οίά που ές ύστερον εις εκβασιν ήλθεν ή πρόρρησις· τοιαΰτα αύτφ 

τά πρώτα νεανιεύματα, καί προοίμια κάκιστα, καί αισχρά, καί γοητείας άνά- 

μεστα, καί θεός ό μυκτήριζόμενος· ού γάρ ή αρχή αδόκιμος, | κατά τον φ. 125» 

ούρανοφάντορα, καί τό παν άβέβαιον. Ούτω μέν ούν κλέπτει τήν αρχήν 26 

κακούργος τό καλογερικόν σχήμα υποσχόμενος τής ίερωσύνης άφέξεσθαι διά 

βίου. Είτα καταλαβών αύθις τήν Κωνσταντίνου καί τήν ύπόσχεσιν καί τάς 

συνθήκας περικρύψας καί ιεροσύνην έχειν αληθή ύποκρινάμενος, καί ψευ- 

σάμενος εις τό πνεύμα τό άγιον, ώς άλλος τις Άνανίας συν τή Σαπφείρα εί 30 

καί μή παραυτίκα τήν δίκην έδωκεν ώς εκείνος, έπιτιμώντος τού κορυφαίου 

τών Αποστόλων Πέτρου, ταμιευομένης αύτφ τής αξίας κολάσεως έν τή 

έσχατη ήμερα, καί άνομήματι συνάπτων τήν ανομίαν, άρχιερωσύνης κατα- 

τολμα, ό καί αύτής τής ίερωσύνης ανάξιος είναι υπό τοιούτου ενάρετου άνδρός 

κεχρηματισμένος- κάντεύθεν πρώτον μέν αρπάζει διά μεσιτείας εξωτερικής 35 

καί παρανόμου τήν επαρχίαν Μελενίκου, έν ή κακώς διαγενόμενος καί μέλ¬ 

λον φονευθήναι διά τά πάντολμα αύτού δεινά, φεύγει μετ’ ολίγον έκεΐθεν 

νυκτός, καί διά τής φυγής έξωνεΐται τον θάνατον. Έπιδημήσας δέ πάλιν τή 

Κωνσταντίνου οίά τις λοιμός έπιδήμιος καί εποφθαλμιών αείποτε τφ θρόνψ 

αύτής, ύ μήτοι γε πατριαρχικής αξίας, άλλα καί τού χριστιανισμού δλως άμέτο- 40 
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χος, και καιρό φυλακών επί καταστροφή καί όλεθρο) τής τοΰ Χρίστου εκκλη¬ 

σίας, έφοίράθη μέν κάπί της πατριαρχείας τοΰ εν μακαρία τη λήξει πατριάρχου 

κυρ Νεοφύτου διώκων την τοΰ Χρίστου Εκκλησίαν, άλλα τής επιβουλής 

έλεγχθείσης, οΰκ ΐσχυσε τότε εις έργον άγαγεΐν τον σκοπόν, άλλ’ έπεσχέθη 

5 βαρείαις επιτιμήσεσι' μετά δέ ταΰτα επί των ημερών τοΰ μακαρίτου Παϊσίου, 

ευκαιρίας λαβόμενος διά την έπισυμβάσαν τή μητροπόλει Νικομήδειας επή¬ 

ρειαν καί εξορίαν τοΰ άρχιερατεύοντος εν αυτή, μηδενός των άλλων αγίων 

αρχιερέων τοΰ φρονήσει, καί συνέσει, θεοσεβεία τε καί κανονική ακρίβεια 

κεκοσμημένου τολμήσαντος άντιλαβέσθαι τής επαρχίας αυτής, άτε έπισταμέ- 

10 νου καλώς παράνομον είναι καί παρά τους ιερούς κανόνας τό εγχείρημα, 

ναι μην καί διά τό έλπίζειν την μετ’ οΰ πολύ κάθοδον τοΰ οπωσδήποτε 

Ιξωσθέντος, καί την εις την μητρόπολιν αύτοΰ αύθις άποκατάστασιν, αυτός 

φ. 126“1 2 μόνος ό αλιτήριος ώς τολμητίας | αυθάδης καί έωσφορικοΰ τύφου πεπλη- 

ρωμένος, αρπάζει ώς μη ώφειλε την μητρόπολιν Νικομήδειας ού μόνον 

15 παρανόμως καί παρ’ αξίαν, άλλα καί παρά πάσαν άνθρωπίνην ελπίδα· τις 

γάρ φετό ποτέ παρευδοκιμηθήναι μεταξύ τής άρχιερατικής όμηγύρεως τοσού- 

τους καί τηλικούτους άξιους καί προσφόρους είς προβιβασμόν άρχιερείς, καί 

τον χθες καί πρώην από Πελοποννησιακής αιχμαλωσίας έωνημένον, καί 

εν ταΐς στενωπούς ΰδροφοροΰντα δίκην θητός, τοιαΰτης επισήμου επαρχίας 

20 επιδράξασθαι καί ταΰτα κατεγνωσμένου καί από τής προλαβούσης επαρχίας 

ώς διείληπται; αλλά τοΰτφ τετόλμηται άναιδώς τφ παραβολωτάτω, ϊν’ έχη 

εκ τοΰ σύνεγγυς άκροβολίζεσΟαι καί διώκειν τον θρόνον τής Κωνσταντίνου. 

Έπιλαβόμενος δέ καί τής Νικομηδέων δσα κάκεΐσε έρραδιουργήσατο πάντες 

ΐσασι· τό γάρ σατανικόν εκείνο άγγεΐον τον έν τή χώρα τοΰ Κατιρλίου άνα- 

23 φανέντα, καί τό καθ’ ημάς χριστιανικόν γένος, κρίμασιν οίς οίδε Θεός, άνα- 

στατώσαντα, αυτός έπενόησε καί έσύστησε καί δσιον άνεκήρυξε τον άνόσιον, 

άλλος τις χρηματίσας ψευδαπόστολος τοΰ ψευδοσίου οδηγός τε καί διδάσκα¬ 

λος τών τολμηθέντων ύπ’εκείνου έσύστερον δημοσίων κακών. Καί ταΰτα μέν 

τά έν ταΐς δυσίν επαρχίαις τετολμημένα αύτφ' όποια δέ τά μετά ταΰτα έν 

150 ταΐς δυσί παρανομωτάταις έπιβατικαΐς ΙΤατριαρχείαις, ή μάλλον εΐπεΐν 

λησταρχείαις, δι’ ών τον οικουμενικόν θρόνον ληστρικώς κατεπάτησε, πολλώ 

τών προτέρων χείρω καί δυσεβέστερα- τούτου γάρ τής μέν προτέρας έπιορ- 

κία ήν ή βάσις καί ή κρηπίς, ή τις οΰδέν άλλο έστίν, εί μή άρνησις Θεοΰ’ άπό 

γάρ τών προβεβιωμενών καί προτετολμημένων αΰτφ έπιβουλεύειν καί 

35 ένεδρεύειν τώ πατριαρχικά) θρόνφ ύποπτος γεγονώς ώς ταραξίας καί τολ¬ 

μητίας άναίσχυντος, σωφρονισθήναι καί αποχήν ποιήσαι τών τοιούτων 

φ. 126® * επιβουλών συνοδικώς προτρεπόμενος, την μέν ήν ώδινεν | ένδοθεν έπιβουλήν 

1 Έν τφ Κώδ. σημειοΰχαι εσφαλμένος φ. 127« αντί φ. 126α. 

2 Έν τώ Κώδ. φ. Ι27β. 
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κρύπτει καί άρνεΐται διόλου, δρκφ δέ την αποχήν βέβαιοι, ον καί έδέξατο 

ένδον τοΰ πατριαρχικού ναού μεταξύ τοσούτου πλήθους, προκειμένου τοΰ 

ιερού Ευαγγελίου. Τί ούν τοΰντεΰθεν; Όλίγων ημερών παραδραμουσών έ'ργφ 

απέδειξε τήν έπιορκίαν, όρμήσας ληστρικώς καί άρπάσας τον πατριαρχικόν 

θρόνον καί έπ’ αύτοφόίρφ άλούς, καί καταγνωσθείς άναφανδόν επίορκος 5 

πατριάρχης, ή δέ δεύτερα τοσούτφ διενήνοχε τής προτέρας καί πλεονεκτεί 

τήν ασέβειαν, όσα) προς τή επιορκία άπέδειξεν αυτόν καί φονέα τή προαι- 

ρέσει πασίδηλον άπό γάρ τής έξώσεαις καί έξορίας, ήν κατεδεδίκαστο έν τή 

πρώτη πατριαρχεία διά τά μυρία κακουργήματα αύτοΰ, χρημάτων δόσεσιν 

εαυτόν άπαλλάξας καν τή νήσφ Χάλκη γενόμενος, ώς μή ώφελεν, έν τφ δια- 10 

τρίβειν έκεΐσε’ έπεί προδιαθέμενος ήν τον έν τώ Κατιρλίφ ώς εΐρηται άνα- 

φανέντα γόη τα, είς απάτην καί πλάνην τοΰ έν άπλότητι χριστιανικού πλή¬ 

θους ταΐς κατά μικρόν διεγέρσεσι καί παντοίαις σατανικαΐς μεθόδοις ταΐς 

σκευωρηθείσαις άπό τοΰ έν τώ Κατιρλίφ μαθητοΰ αύτοΰ τε καί τοΰ διαβό¬ 

λου τον χύδην λεώ, ώς εύεξαπάτητον ύποποιησάμενος επί προσχήματι όσιό- 15 

τητος πεπλασμένης, πλήθος τε ούκ ολίγον διεγείρας καί έκταράξας καί κατά 

τής Χριστού Εκκλησίας όπλίσας, τί τερατεύεται τελευταΐον ό τής εκκλησίας 

διώκτης καί πολέμιος; Τον καλώς καί γνησίως πατριαρχεύοντα μακαρίτην κύρ 

ΙΊαίσιον, ήσύχως διάγοντα καί ποιμαίνοντα άνεπιμοίμως καί έν ειρηνική κατα- 

στάσει τήν τοΰ Χριστού εκκλησίαν, διά τών σατανικών αύτοΰ κινημάτων 20 

καί μηχανημάτων έξώσαι τοΰ θρόνου βεβουλευμένος κακώς, πλήθος διεγείρει 

αμαθές καί άπαίδευτον, εξ εύτελεστάτων καί ούτιδανών άνδραρίων τοΰ συρ- 

φετώδους όχλ°υ ήθροισμένων νέων αφρόνων, εύκαθέκτων ταΐς όρμαΐς υπό 

μέθης, ώς υπό μαινάδος τίνος έκβεβακχευμένων, τοιοΰτον δή δαιμονώντα 

στρατόν συγκροτήσας, έκπέμπει έπί φόνφ μέν τοΰ αοιδίμου εκείνου πατριάρ- 25 

χου, καταστροφή δέ καθόλου τής εκκλησίας· | οΐ τά πατριαρχικά πατήσαντες φ. 127»1 

άνάκτορα καί τοΰ πατριάρχου ώς λησταί φόνον πνέοντες βαρβαρικω θράσει 

έπιλαβόμενοι, τοΰ μέν φόνου διήμαρτον, τοΰ Θεού διασώσαντος τον άνεύθυ- 

νον, αίκίαις δέ καί πληγαΐς καί τών τριχών τοΰ πώγωνος άποτίλσεσι καθυ- 

βρίσαντες καί κατεργασάμενοι, καί έμπαροινήσαντες, όσα καί άκοαΐς εύσε- 30 

βών άκούεσθαι άφόρητα, αύτόν μέν κατάγουσι καί έκδιώκουσι τοΰ θρόνου 

μετά τοσαύτης θεομάχου ύβρεως ώς τον Σωτήρα Χριστόν οΐ παράνομοι 

Ιουδαίοι, άντεισάγουσι δέ τον άσεβέστατον τούτον καί παρανομοΐτατον 

Κύριλλον έφηδόμενον τώ συμβάματι καί γαυριώντα τφ άνδραγαθήματι, ότι 

ευτυχώς καί κατά γνώμην αύτώ άπέβη τά τοΰ θεομάχου σκοπού, είς αίσχος 35 

καί όνειδος τοσοΰτον τοΰ Χριστιανικού γένους, ά ουδέποτε εΐδομεν, ού'τε 

ακοή παρειλήφαμέν τινα χριστιανόν υπό πατριάρχου έμπαροινηθέντα, ού 

μόνον άδικους καί άναιτίως, άλλά καί είς έσχατον όρον άσεβείας έληλακότα, 

ι Έν τφ Κώδ. φ. 128«. 
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δσα οΰτε εθνικοί και οΐ έξω της ευσεβούς ημών πίστεως έτόλμησαν αν 

καθ’ ημών, μάλλον δέ και έξεπλήττοντο οΐ τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους όρών- 

τες την τοσαΰτην αναίδειαν καί άποστατικήν ανταρσίαν, δι’ ήν και δικαίως 

άγανακτήσαντες οΐ πολυχρόνιοι ημών αΰθένται αγχόνη κατεδίκασαν δυο χρι- 

5 σπανούς έκ τών ήγουμένων τοΰ άνταρτικοΰ εκείνου συστήματος, έξωθεν τής 

Πύλης τοΰ Φαναριού, εις παράδειγμα τών λοιπών αυτούς άπηωρήσαντες- 

άλλ’ ουδέ τούτο τον μιαρώτατον Κύριλλον έσωφρόνισεν, ούδ’ επαισχύνθη ό 

ασυνείδητος ορών σύν άμα τή έξαγίστορ πατριαρχεία αυτού δύο χριστιανούς 

άπηγχονηθέντας, δι’ ήν πεποιήκασιν αποστασίαν τή οδηγία αυτού, άλλ’ έναμ- 

10 βρυνόμενος τοΐς κόινοΐς άτυχήμασιν, έπέτεινε μάλλον την ανταρσίαν φρυα- 

φ. 1276 ι ξάμενος κατ’ αυτής τής Εκκλησίας και εύσεβείας, νουθετούμενος | και γάρ 

υπό τής ΐεράς τών αρχιερέων Συνόδου παύσασθαι τών άνοσίων αυτού τολ¬ 

μημάτων τούτων, πλεονεξίας, αρπαγής, αδικίας, και μάλιστα τής ής έπενόησε 

και εφεύρε κακούργως και δολίως και έξω τής κανονικής διατάξεως περί τού 

15 αναβαπτισμού άνοήτου φιλονεικίας, καί τώ εύσεβώς καί συνφδά τοΐς ΐεροίς 

κανόσιν ύφ’ άπάσης τής ΐεράς Συνόδου καί τού εύγενοΰς καί αρχοντικού, 

παιδεία τε καί μαθήσει νόμων τε καί ιερών κανόνων μελέτη καί άκριβεΐ 

πείρα γεγυμνασμένου καί κεκοσμημένου συστήματος συγγραφέντι καί κυρω- 

θέντι τόμφ, ώς άλλος τις αιρετικός άντιφερόμένος, καί τινας αφανείς καί 

20 αγενείς, άμαθεία τε έσχάτη, καί βδελυρία συντετηκότας έξωθεν έπιδεδημη- 

κότας καί πάντη αγνοουμένους ψευδοκαλογήρους, γόητας καί πλάνους καί 

ρυπαρούς καί ύποκριτας καί ράκια περιβεβλημένους εις ένδειξιν τής -ψευδω¬ 

νύμου όσιότητος συλλεξάμενος εις απάτην τού χυδαΐζοντος λαού, καί τά τής 

εύσεβείας όργια άγνοούντος, καί συγγραφείς αυτούς ψευδοβιβλίου τίνος 

25 μυρίων βλασφημιών καί αιρέσεων πεπληρωμένου άποφήνας, αίρεσιάρχης 

αναγορεύεται ύπ’αυτών καί διώκτης τής τού Χριστού Εκκλησίας παρρησιά- 

ζεται διδάσκων καί ενεργών παρρησία τον αναβαπτισμόν, μήπω άχρι τούδε ή 

γνωρισθέντα, ή ενεργηθέντα υπό τής Εκκλησίας καί την τού Χριστού Εκκλη¬ 

σίαν επί πέτρας αρραγούς καί άσειστου θεμελιωθεΐσαν, καί θεία νεύσει συντη- 

30 ρουμένην άδιάπτωτον μέχρι τέρματος αΐώνος τφ οικοδομήσαντι καί πήξαντι 

αυτήν θεανθρώπω λόγω, καί ής ουδέ πύλαι "^δου κατισχύσαι δυνήσονται 

κατά την θεόφθεγκτον ρήσιν, αυτός ό πάντολμος αποστάτης, καί πεπωρωμένος 

τον νούν διισχυρίζεται δεΐξαι άμαρτάνουσαν άχρι τούδε ως μή έπιγνούσαν την 

τού αναβαπτισμού θεωρίαν, ώς άληθεύειν επ’ αύτω τό προφητικόν ρήμα, 

35 ήνοιξεν εις ουρανόν τό στόμα αυτού καί ή γλώσσα αυτού διήλθεν επί τής 

φ. 128«2 γης. Είδώς δέ δτι άνένδεκτον πάντη τό ληρώδημα αυτού τούτο | καί μισητόν 

καί άποτρόπαιον, τή τε ιερά Συνόδψ καί τοΐς σοφοΐς καί πεπαιδευμένοις τής 

ι Έν τφ Κώδ. 128Ρ. 

2 Έν τφ Κώδ. φ. 129“. 

εκκλησίας, τον διωγμόν τών αρχιερέων καί πάσης τής ΐεράς Συνόδου σοφί¬ 

ζεται ό παμμίαρος, ούς δυνάμενος άποπέμψαι εις τάς επαρχίας αυτών ήσύχως, 

καί εντίμως καί εύσχημόνως (ετοίμων)1 καί προθύμων δ'ντων άπιέναι οΐκοθεν 

χωρίς τίνος βίας καί ταραχής, καί Ιφησυχάσαι ταΐς έπαρχίαις αυτών, εφ’ φ 

κατακόρως έχη έντρυφαν τή έσχάτη ΰβρει τών αδίκως διωκομένων ύπ’ αυτού 5 

αρχιερέων, τυραννικούς αυτούς εκδιώκει άλύσεσι καί πέδαις αυτούς καθειρ- 

γνύς, εγκρίτους καί προβεβηκότας τή ηλικία γέροντας καί αίδεσίμους αρχιε¬ 

ρείς, ειτα καί δημίοις καί βασανισταΐς παραδιδούς επί τής λεωφόρου ελαυ- 

νομένους πανδημεί καί εις εξορίαν αγόμενους, φρίκης έσχάτης τόλμημα, ο 

ούδ’ άν αυτοί οΐ καταχθόνιοι δαίμονες άπετόλμησαν. Συνάμα δέ τώ άρχιε- 10 

ρατικφ διωγμώ, βαρβαρικφ θράσει, καί ωμοτάτφ κατά Φάλαριν εκείνον 

τον εις ωμότητα ονομαστότατον τύραννον συναπελαύνει καί όσον σοφίας 

καί διδασκαλίας, καί ΐεράς νομοθεσίας μέτοχον σύστημα αυτής- ού φέρων ό 

αναιδής τών αισχρών καί ασεβών αυτού έργαη' έχειν σεμνούς καί ευσεβείς 

έπόπτας, ούτως ούν δραματουργήσας τήν διαίρεσιν καί τό σχίσμα εν τφ 15 

χριστιανικά» γένει εις τε τό πεπαιδευμένον καί λόγου μέτοχον, καί εις τό άμα¬ 

θεία, καί άπειρία κατεχόμενον, τό μέν διώκει καί κατατρέχει, τό δέ οικειούται 

καί προσλαμβάνει- καί ήν ΐδεΐν μετά τήν εξωσιν καί τον διωγμόν τών άρχιε- 

ρέων καί τού κλήρου συνεδριάζοντας τώ παλαμναίφ πατριάρχη αντί τού 

αρχιερατικού καταλόγου καί τοΰ εκκλησιαστικού κλήρου άνδρας έκ τών βαναυ- 20 

σικών τεχνών έτερογλώττους, πάντη άγραμμάτους καί άμυήτους καί ουδέ 

τήν χύδην καθ’ ημάς γλώτταν έπισταμένους, πολλου γε δει (καί) 2 τά εκκλη¬ 

σιαστικά καί θεία καί τοΐς θείοις καί ιερείς νόμοις καί κανόσιν άνήκοντα- καί 

διά τών τοιούτων συνέδρων έπετέλει τάς τών αρχιερέων ψήφους ό αντάρτης 24 

καί άλιτήριος καί | τής βαναυσικής όντως άξιος έργον έσχατης άσεβείας καί φ. 1286 

παρανομίας άνάμεστον άρχιερεΐς υπό βαναύσων ψηφίζεσθαι- οσα δέ έκ τούτου 

τού άσεβεστάτου τολμήματος έπεγένοντο τή εκκλησία αΐσχιστα δεινά, καί 

ολέθρια, άμήχανον όλως έξαριθμήσαι καί διηγήσασθαι κατά μέρος. Ίλιάς 

γάρ κακών τήν εκκλησίαν τό τού λόγου κατέλαβε- καθαιρέσεις εγκρίτων 

άρχιερέων, τών μέν χωρίς τίνος εγκληματικής καί κανονικής αιτίας, ή απλώς 30 

Ιξετάσεώς τίνος καί κρίσεως επί τού ιερού άναγινωσκόμεναι άμβωνος- άλλων 

άρχιερέων άνευθύνων έξορίαι καί διωγμοί καί γυμνώσεις καί άφαιρέσεις τών 

επαρχιών παράνομοι, άλλων καταδρόμα! σατανικώς δραματουργούμεναι 

επί ζημίαις χρηματικαΐς άφορήτοις, ών τάς μέν αυτός ήρπαζε, τάς δέ 

τοΐς δορυφορούσιν αυτόν βαναύσοις εις αρπαγήν παρεχώρει, άλλαι δέ έφο- 35 

ρολογούντο τοΐς κατά τόπον εξουσιασταΐς καί δυνάσταις τών διωκόμενων 

καί πολεμουμένων καί συκοφαντουμένων άδίκιος ύπ’ αυτού αρχιερέων, επί 

ι Ή λ. διαγράφεται. 
2 Ή λ. διαγράφεται. 
3 Έν τφ Κώδ. φ. 129Ρ. 
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τούτοις μαστιγώσεις ωμότατοι Ιερωμένων και λαϊκών αδίκως συλλαμβανο- 

μένων, καί ανηλεώς τιμωρούμενων διά μαστίγων καί πληγών ένδον τής 

πατριαρχικής αυλής, βασανιστήριον δημόσιον καταστάσης εις κόλασιν ευσε¬ 

βών καί τό μέν βαναυσικόν καί άτιμον πλήθος θεραπευόμενου, τό δέ έγκρι- 

5 τον καί εΰγενές καί τίμιον καί την αγίαν Εκκλησίαν τή αρετή καί παιδεία 

κοσμουν καί συνέχον βαρβαρικώς λίαν διωκόμενον, καί ύβριζόμενον. Καί 

τις αν άπαριθμήσαι ΐσχΰσειεν δσα εκ τής ελεεινής αυτής καταστάσεως έν τή 

αγία Εκκλησία άνεφΰοντο δεινά καί ολέθρια δσαι ώραι συμπτώματα, καί 

προ πάντων ή φθορά τών εκκλησιαστικών εισοδημάτων, δσα εν διαστήματι 

10 χρόνων δυο, τά μέν εις μάτην έκδαπανηθέντα, τά δέ καί διαρπαγέντα οΰ 

τήν τυχοΰσαν ζημίαν τή εκκλησία: έπήγαγον, εξ ών ό μέν ασυνείδητος εκείνος 

. 129“1 έκόμπαζε μεγαληγορών, καί διεφήμιζεν εις τό [ πλήθος ύφαίρεσιν καί έλά- 

φρωσιν ποιήσαι τών τής εκκλησίας χρεών έφωράθη δέ ήδη έν τφ θεωρη- 

θέντι μεταξύ τοσούτων χριστιανών λογαριασμφ τής γενομένης δοσοληψίας 

15 τών Εκκλησιαστικών εισοδημάτων τε καί δαπανημάτων, ού μόνον ούδεμίαν 

ΰφεσιν χρέους πεποιηκώς, αλλά καί υπέρ τά διακόσια πουγγία έκ τών συμ- 

πεσόντων είσοδημάτανν φθείρας καί άπολέσας, καί διώκτης γενόμενος, καί 

φθορεύς κατά πάντα τής Εκκλησίας- άλλ3 ό πατάσσουν, καί πάλιν ιώμενος 

Θεός, εί καί προς καιρόν συνεχώρησε διά τάς αμαρτίας τού λαού τήν αγίαν 

20 αυτού εκκλησίαν τηλικαΰτη περιπεσεΐν συμφορά καί τοσουτων πειραθήναι 

κακών, δσα ουδέποτε άλλοτε ήκοΰσαμεν συμβεβηκέναι, έμπης αύθις εύσπλαγ- 

χνισθείς έφ3 ημάς διά τό άφατον αυτού έλεος θεία δυνάμει πατάσσει τον τής 

εκκλησίας καί τού ορθοδόξου γένους κοινόν εχθρόν καί πολέμιον καί αυτός μέν 

δικαία βασιλική οργή τού πολυχρονίου ημών άνακτος, άναμαθόντος τά αΐσχι- 

25 στα καί παμμίαρα κακουργήματα αυτού, λαμβάνει έπαξίως τά τής κακίας επί¬ 

χειρα- τού τε άγιωτάτου θρόνου εκβάλλεται καί εις τήν νήσον Κύπρον εξόρι¬ 

στος άποπέμπεται. Ή δέ τού Χριστού εκκλησία άναλαβούσα καί άναπνεύσασα 

τών άνυποίστων εκείνων κακών καί κοσμηθεΐσα αύθις τή ιερά όμηγΰρει και 

τή τών ιερών κανόνων καί θείων νόμων ευθυδικία Θεφ τώ εύσπλαγχνισθέντι 

30 καί διασώσαντι καί τήν ειρήνην τή αγία αυτού εκκλησία φιλαγάθως πρυτα- 

νεύσαντι, τούς ευχαριστηρίους άναπέμπει ύμνους καί τον ουτω τής Εκκλησίας 

κατορχησάμενον καί θεία καί ανθρώπινα άνατρέψαντα, καί συγχέαντα δίκαια 

καί ού μόνον τό χριστιανικόν έκταράξαντα σέβας ταΐς μιαραΐς αυτού καινοτο- 

μίαις, άλλα καί τό χριστώνυμον πλήρωμα σχίσαντα καί διελόντα κατατομή 

35 θεηλάτψ, καί τήν ειρήνην διόλου από τής εκκλησίας άφελόμενον καί έχθραν 

1296 - καί πόλεμον μεταξύ τών Χριστιανών | έμβαλόντα, έφ3 φ έχει καταδυναστεύειν 

καί τυραννικώς καταπατεΐν τον άγιώτατον θρόνον, τον επίορκον, τον υποκρι- 

ι Έν τώ Κώδ. φ. 130«. 

2 Έν τφ Κώδ. φ. 130β. 
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τήν, τον γόη τα καί φατριαστήν αποστάτην τε καί αντάρτην καί διώκτην τής 

εκκλησίας καί τής Συνόδου, τον άναιρέτην τών νόμων καί τών κανόνων δεΐν 

έγνω κατά πάσαν ανάγκην ταΐς υπό τών νόμων ώρισμέναις ποιναΐς μετελθεΐν 

δικαίως τε καί νομίμως καί κανονικώς έσχατη καθυποβαλεΐν εκκλησιαστική 

παιδεία διά παντελούς καθαιρέσεως διά τά τοσαύτα καί τηλικαύτα κανονικά 5 

αυτού εγκλήματα ών οί νόμοι καί κανόνες άπαραιτήτως τήν δίκην είσπράτ- 

τονται και δπως σώζηται υπόμνημα τοις εισέπειτα αίώσιν εις αποτροπιασμόν 

καί μύσος καί όνειδος τοΐς άκου ου σι τό το σου τον φθόνφ τού διαβόλου φθάσαν 

παρεισφρήσαι τή εκκλησία μΰσος καί ά'γος καί μηδένα έχοι τον μιμηθήναι 

τολμήσοντα1 καί δή γράφοντες Συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτοη' 10 

αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελ¬ 

φών καί συλλειτουργών τή δυνάμει καί χάριτι καί εξουσία τού παναγίου 

πνεύματος άποφαινόμεθα, ινα ό διαληφθείς Κακοκύριλλος καθηρημένος 

ύπάρχη πάσης αρχιερατικής καί πατριαρχικής ένεργείας καί τάξεο)ς καί έκπτω¬ 

τος τού αρχιερατικού καταλόγου καί απόβλητος καί γεγυμνοψένος τής θείας 15 

χάριτος καί μηδεμίαν άδειαν έχη αρχιερατικήν ενδυθήναι στολήν, ή άρχιερα- 

ρατικόν τι έκτελέσαι υπούργημα, ως καθηρημένος καί ανίερος, Κύριλλος μόνον 

λεγόμενος, καί ώς είς τών ιδιωτών γνωριζόμενος, καί μηδείς τολμήσαι συμφο- 

ρέσαι αύτφ ή συλλειτούργησαι, ή ως αρχιερέα ή πατριάρχην τιμήσαι ή 

τήν άνίερον αυτού χεΐρα άσπασθήναι ή ευλογίαν καί αγιασμόν παρ3 αυτού 20 

δεχθήναι έν βάρει αργίας άσυγγνοόστου καί άλύτου άφορισμού, τού από 

Θεού κυρίου παντοκράτορος' αλλά καί δστις τών ευσεβών καί ορθοδόξων 

χριστιανών τολμήση πώποτε τον ασεβέστατου τούτον διώκτην καί παράνομον 

επιβάτην καί θανάσιμον εχθρόν 1 [καί <'ό διαφθείρας δέ ταύτην, ή σχίσας καί 24 

πρός άφανισμόν έκδούς» άφωρισμένος | καί πολέμιος τής αγίας τού Χρι- φ. 130« 2 

στού εκκλησίας καί τού ορθοδόξου] συστήματος βοηθήσαι ή συνεργήσαι, ή 

συμπράξασθαι λόγω ή έργφ εμμέσως, ή αμέσως, ή δλως κοινωνήσαι καί συν- 

εφάψασθαι αύτώ πρός ήντιναούν βοήθειαν είτε έκ τού ιερατικού καταλόγου 

ή τής τών λαϊκών τάξεως άνήρ, ή γυνή, αρχών, ή άρχόμένος, μικρός, ή μέγας 

ώς κοινωνών τφ άνομαιτάτψ, διώκτης τε καί αυτός καί εχθρός τής αγίας 30 

"Εκκλησίας γενόμενος, άφωρισμένος παρά Θεού καί κατηραμένος καί ασυγ¬ 

χώρητος καί άλυτος μετά θάνατον εν τε τφ νύν αίώνι καί έν τφ μέλλοντι, αί 

πέτραι καί τά ξύλα καί ό σίδηρος λυθήσονται, αυτός δέ ούδαμώς- κληρονο¬ 

μήσει τήν λέπραν τού Γιεζή καί τήν αγχόνην τού Ιούδα, σχισθείη ή γή καί 

καταπίοι αυτόν ώς τον Δαθάν ποτέ καί Κορέ καί Άβειρών. Τά πράγματα, 35 

κτήματα καί υπάρχοντα αυτού εΐησαν είς παντελή άφανισμόν καί εξολόθρευ¬ 

α ιν γεν ό μένα ώσεί κονιορτός υπό άλωνος, καί άγγελος Κυρίου καταδιώξοι 

1 Τά εντός τών αγκυλών φέρονται έν τφ κόίδικι, ούχί όμως, ώς φαίνεται, είς τήν 
προσήκουσαν Οέσιν. 

2 Έν τφ Κώδ. φ. 131«. 
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αυτόν εν διστόμφ μαχαίρα1 ή οργή τοΰ Θεοΰ επί την κεφαλήν, καί προκοπήν 

οΰ μή ΐδοι πώποτε επί ζωής αΰτοΰ, εΐη δε καί πάσαις ταις πατριαρχικαΐς καί 

συνοδικαΐς άραΐς καί τφ αϊωνίω άναθέματι υπόδικος καί ένοχος τφ πυρί τής 

γεένης. Οΰτω γενέσθω εξ άποφάσεως. 

αψνζ Έν μηνί Ίανουαρίφ εηζ. 

Ό *Ηράκλειας [Γεράσιμος, "Ο Νικομήδειας Γαβριήλ, Νίκαιας ' Ιερεμίας, 

Χαλκηδόνος 3 Ιωαννίκιος, Δέρκων Σαμουήλ, Θεσσαλονίκης Γαβριήλ, 

Άδριανουπόλεως Διονύσιος, Αμασείας Βενιαμήν, Πισσιδείας Παΐσιος, 

Νεοκαισαρείας Γεράσιμος, Φιλιππουπόλεως Σεραφείμ, Σερρών 3ΐωαννίκιος, 

Μανλήνης ν Ανθιμος, Διδυμοτείχου Αυξέντιος, Νέων Πατρών Φιλόθεος, 

Γάνου και Χώρας Νεόφυτος, Χίον Διονύσιος, Προικοννήσου Νικηφόρος, 

Κώ Μελέτιος, Δημητριάδος Θεόκλητος, πρώην Νίκαιας Καλλίνικος, 

πρώην Κρήτης Γεράσιμος, πρφην Προϊλάβον Φιλόθεος, πρώην Τήνον Κύριλλος, 

Νύσσης ’ Ιγνάτιος, πρώην Μύλον ’ Αν ανίας. 

Οΰτος εστιν ο Κύριλλος ό τοΰ πλήθους άγιος καί ό αγίους καί οσίους ώς 

άλλος πάπας άναδείξας καί χειροτονήσας, από Θεοΰ αδιάλυτος αιωνίως. 

ί Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Έν Άθήναις κατά μήνα Ιούλιον 1933 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟ. ΣΔΒΡΑΜΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΏΝ 

ΕΝ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ: ΕΛΛΑΔΙ1 

XΑΛΚΙΣ 

Βενιαμίν ό εκ Τουδέλης τής Ισπανίας, μεσοΰντος τοΰ ΙΒ'αΙώνος, εΰρεν 

έν Χαλκίδι 200 οικογένειας Ιουδαίων 2. Οΰτοι κατώκουν ανέκαθεν εντός 

τοΰ φρουρίου, εν ιδία συνοικία, έ'χοντες μίαν Συναγωγήν. Επειδή δ’ οί 

Ίσραηλΐται τής Χαλκίδος όμιλοΰσι νυν μόνον τήν Ελληνικήν γλώσσαν, δυνά- 

μεθα έκ τοΰτου νά συμπεράνωμεν δτι ή παροικία αΰτη ήτο παλαιά, έκ των 

αρχαιότατων εν Έλλάδι Ιουδαϊκών παροικιών. 

Οί Ιουδαίοι εν Χαλκίδι περί τά τέλη τοΰ ΙΓ' αίώνος (1296 μ.Χ.) δεν 

είχον λόγον, ώς λέγει ό Μίλλερ, νά άγαπώσι τήν Ένετικήν διοίκησιν, διότι 

αυτούς μάλιστα έβάρυνε τό άχθος τής φορολογίας. "Οτε ηύξήθησαν οί μισθοί 

τών Ενετών συμβούλων, χάριν άποζημιώσεως αυτών, διά τήν εις αυτούς 

έπιβληθεΐσαν άπαγόρευσιν τοΰ έμπορεΰεσθαι, διετάχθη ή εΐσπραξις τής δια¬ 

φοράς παρά τών Ιουδαίων, οΐτινες τφ 1304 ύπεχρεάιθησαν, προς τοις 

άλλο ιο, νά πληρώνω σι τάς δαπάνας τής δι’ οχυρών τειχών καί πυλών οχυ¬ 

ρά» σεως τής μέχρις εκείνου τοΰ χρόνου ατείχιστου Ένετικής συνοικίας τής 

Χαλκίδος. 

Τφ 1373 οί Ιουδαίοι, οΐτινες ήναγκάζοντο νά συνεισφέρωσι προς δχυ- 

ρώτερον τειχισμόν τής Χα?νκίδος εναντίον τών Τούρκων, προύτίμησαν νά 

ταχθώσιν υπό τήν άμεσον διοίκησιν τοΰ βαΐλου, εις δν ήδη έπλήρωνον 

φόρους 2300 δραχμών περίπου, αντί νά εξακολουθώσιν δντες «Ιουδαίοι 

τών Λομβαρδών», εις οΰς ειχον πληρώσει μόνον τό ήμισυ τοΰ ποσοΰ 

τοΰτου 3. 

Τφ 1410 εις άπαντας τούς κατοίκους Χαλκίδος διπλασιάζονται τά τέλη, 

πλήν τών Ιουδαίων, εις οΰς παρέχονται προνόμια, καί καταργεΐται ό φόρος 

^ τών εστιών, προσωρινώς 4. 

Τοσαΰτα διά τούς έν Χαλκίδι Ιουδαίους προ τής άλώσεως. 

1 Βλέπε τής παρούσης Έπετηρίδος τόμ. Ζ' σ. 263. 

2 Μίλλερ-Λάμπρου, Ιστορία τής Φραγκοκρ. έν Έλλάδι, τόμ. Α' σ. 13. 

3 Μίλλερ-Λάμπρου, Ένθ’ άν. τόμ. Α' σ. 298 καί 340. 

4 Αύτόθι, τόμ. Β' σ. 47. 
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Έν τή Συναγωγή τής Χαλκίδος, και δή επί τής μεσημβρινής πλευράς 

του τοίχου του περιβόλου, είναι έντετοιχισμέναι πολλαι Έβραϊκαί επιγραφαί, 

επίσης προς τό βόρειον μέρος τής Συναγωγής χαμηλά, επί του τοίχου, κεΐται 

έντετοιχισμένη μακρά επιγραφή μνημονεΰουσα Ιατρού Εβραίου κατά την 

Ι<Γ' εκατονταετηρίδα, καθ' α άνεκοίνωσε προφορικώς ήμιν ό έν Χαλκίδι 

μακαρίτης λόγιος Ισραηλίτης Μποχώρ Φόρνης. Έτέρα επίσης μακρά επιγραφή 

κεΐται προ του σχολείου τής Ιουδαϊκής κοινότητος, παρά τήν Συναγωγήν ι. 

Και έν τώ εΰρυχώρω δέ νεκροταφεία) τής έν Χαλκίδι Ίσραηλιτικής κοινότη- 

τος, επί τάφων, κεΐνται πολλαι παλαιαΐ επιγραφαί Έβραϊκαί. Ή δημοσίευσις 

δλων αυτών ικανόν φως θά έπέχεεν έπι τής ιστορίας τής έν Χαλκίδι Ιουδαϊ¬ 

κής παροικίας. 

Έν τω Μουσείφ επίσης Χαλκίδος κεΐνται τέσσαρες Έβραϊκαί έπιγρα- 

φαί. Μία χρησιμοποιείται ως βαθμίς τής εξωτερικής λίθινης κλίμακος τής 

οικίας Άλεξανδρή, έν τή όδφ Βόίκου. 

Έκ των έν τω μουσείφ Χαλκίδος άποκειμένων Εβραϊκών επιγραφών 

μία έδημοσιεΰθη υπό του κ. Χρ. Οικονόμου έν τή τοϋ Μ ίλλερ - Λάμπρου 

"Ιστορία τής Φραγκοκρατίας εν Έλλάδι (τόμ. Α'. σελ. 116). 

Ή έπιγραφή αΰτη είναι χαραγμένη επί κυβολίθου λευκοΰ μαρμάρου, ορθο¬ 

γωνίου σχεδόν, παχέος, κανονικώς τετμημένου, καί δή έπι τής πρόσθιας 

δψεως. Τής επιγραφής ταΰτης 7 στίχοι είναι δυσανάγνωστοι έκ τής φθοράς 

του χρόνου, τούς δέ επομένους άντεγράψαμεν, ώς ήδυνήθη νά διακρίνη αυτούς 

ό μακαρίτης Μποχώρ Φόρνης. Έχουσι δέ ώς έξης: (εΐκ. 1). 

V/ 

2 0 ; Ί-] .9 ΤΥΓΥ^· · · 

ΛΧ ΐΟΓΌ · · - V 
Π 3 3) 

Είκών 1. 

Ό Σπ. Π. Λάμπρος παρέδωκε τήν επιγραφήν ταΰτην εις άνάγνιοσιν εις 

εβραϊστάς, τον έν Βενετία άρχιρραβΐνον κ. Λέοντα Εηζζπΐο καί τον έν Παρι- 

ι ΑΙ επιγραφαί αΰται δέον νά φωτογραφηθώσι καί μεταφρασθώσιν. 

Αί Ίουδαϊκαί παροικίαι τής Ανατολικής Ηπειρωτικής Ελλάδος. 189 

σίοις κ. Μωϋσέα 5ο1ι\ν&6. Καί ό Λάμπρος ομολογεί δτι, ένεκα τής φθοράς 

τού χρόνου, οκτώ στίχοι είναι αφανείς καί έν τοΐς λοιποΐς δέ ύπάρχουσι πολλά 

τά αφανή καί άμυδρά. Ή έπιγραφή είναι άναθηματιμή (νοίΐνε), καθ’ άς 

ανακοινώσεις έ'λαβεν ό Σπ. Λάμπρος. Καί ό μέν Ευζζαίο άνέγνω, καίπερ 

άγνοών πού εύρέθη αύτη, (Νεοτο) ροηίο, ό δέ 5ο1ι\να6 Εύριπος' ώστε 

πρόκειται περί τής Χαλκίδος. Καί έν τή μηνολογία συμφωνοΰσιν άμφότεροι 

οί έρμηνευταί άναγνόντες τον Εβραϊκόν μήνα Νισάν (—Απρίλιον), αλλά 

διαφωνούσιν ώς προς τό έτος. Ή όρθοτέρα όμως άνάγνωσις τού έτους είναι 

ή τού Ειιζζαίο, ήν παρεδέχθη καί ό Μποχώρ Φόρνης, ήτοι τό καθ’ ημάς 

έτος 1523 '. 

Ό Μποχώρ Φόρνης μοί έδωκε τάς εξής πληροφορίας περί τής έπιγραφής 

ταΰτης. *Ητο, λέγει, έντετοιχισμένη έν τή αρχαία πΰλη τού φρουρίου Χαλκί¬ 

δος, τή λεγομένη «Κάτω Πόρτα»- εκειτο δμως ανεστραμμένη έν τή άψΐδι 

τής πύλης, Ό Τόμ Τόβ ΓΙαριάντα, απεσταλμένος τής έν Παρισίοις έδρευοΰ- 

σης τότε Παγκοσμίου Ισραηλιτικής Ένώσεακ, έπισκεφθείς τήν Χαλκίδα κατά 

Μάϊον τού 1887 (Τ"ν τού Σεβάν μηνός, εορτήν τής Σαβινώθ, ήτοι Πεντη¬ 

κοστής) άπεκόμισε σύν ταΐς άλλαις περί Εβραίων Χαλκίδος πληροφορίαις 

καί εκτυπον τής έν λόγω έπιγραφής 2. 

Κατεδαφιζομένου τού φρουρίου κατά τό 1890- 1891, τήν επιγραφήν 

ταΰτην παρέλαβεν ή Τσραηλιτική Κοινότης Χαλκίδος καί παρέδωκεν διά τού 

Μποχώρ Φόρνη καί τοϋ Συ μαντού Σακή εις τό Μουσεΐον Χαλκίδος. Ή έπι¬ 

γραφή παλαιότερον ή το μάλλον ευανάγνωστος, έγκαταλειφθεΐσα δμως εις τό 

ύπαιθρον έφθάρη καί ίσως σύν τω χρόνω καταστραφή τελείως μνημεΐον 

μεσαιωνικόν τοιαΰτης αξίας. 

Έν τω 4^ στίχω τής έπιγραφής άναφέρεται ό μήν Νισάν καί τό έτος 

5086 από κτίσεως κόσμου διά τής φράσεως: Γ ιαρέαχ καί χόδες, Νισάν 

/ επς' ( = 5086 από κτίσεως κόσμου) συμπΐπτον ακριβώς προ τό έτος 

1326 μ.X. Έν δέ τω 6^ στίχφ άναφέρεται ή πόλις Άγριπόν, ήτις είναι 

ή Χαλκίς. Ή λέξις Άγριπόν άναφέρεται εις πάντα τά επίσημα κατά τό 

παρελθόν καί νϋν έγγραφα καί προικοσύμφωνα τά συντασσόμενα έν Χαλκίδι 

(διά των εβραϊκών φράσεων: «Σιανόν μονή μ άκάαλ κάδος Άγρι- 

πόνγια άνικρά [ή καί άνικραΐθ σπανίους] άγιώμ Χαλκίδα για)». 

Κατά τον Μποχώρ Φόρνην ή έν τω Μουσείφ Χαλκίδος άποκειμένη καί 

έν τή Τστορία τής φραγκοκρατίας έν Έλλάδι τοϋ Μίλλερ - Λάμπρου (τόμ. 

Α'. 1909 σ. 116) δημοσιευθεΐα Εβραϊκή έπιγραφή άναγινώσκεται ώς έξης: 

Στίχ. 3 πενιμά, στίχ. 4 γκύ λιβριάθ βαϋ πέε σενάθ Νισάν λεγιαρεάχ, στίχ. 5 

χακάαλ πέ; μονή μ σεάνου λεμιγιά, στίχ. 6 Άγριπόν άκόδες. 

ι Σ π. Π. Λάμπρου, Λόγοι καί άρθρα έκ Βορρά, Άθήναι 1909. σ. 150 -152. 

2 Ό Μποχώρ Φόρνης έγραψε περί τής έπιγραφής ταύτης έν τή Ίσραηλιτική 
Επιθεωρήσει Αθηνών, έτος Α'. φυλλάδιον 7-8 (Σ/βρίου - Ν/βρίου 1912). 
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1 Ή μετάφρασις έγενετο υπό του Μποχώρ Φόρνη. 

2. Στήλη εξ αρχαίου Ελληνικού μνημείου ειλημμένη, ορθογώνιος, λευ¬ 

κοί μαρμάρου, άποκεκρουμένη από τοΰ μέσου καί κάτω ολίγον αριστερά. 

Έπ’αυτής ένεχαράχθη Εβραϊκή 

επιγραφή τρίστιχος. Κεϊται δε 

ϊ|| ως βαθμίς τής εξωτερικής λιθί- 

νης κλίμακος τής οικίας Άλε- 

|| ξανδρή (οδός Βώκου 3). Ή 

||| στήλη έχει ύψος 1,22, πλάτος 

'Μ 0,41· πάχος 0,17· γραμμ. ύψος 

|| 0,03. Φέρει δυο τόρμους 

|| καί κάτω αρχαίους (εϊκ. 2) 

^ «Επιτύμβιος τής Έσθήρ 

5§ θυγατρός Έλγιάσου ( = 

ϋ Ήλιου) Βρίλα (ή Βρέλα) άπο- 

βιωσάσης τήν 291>ν (ή 9^) 

’Ά β, 5108 ( = ,ΕΡΗ') από κτί¬ 

σεως κόσμου (λιτσερά) ι. 
Κατά τήν μετάφρασιν, τό έτος 

αντιστοιχεί προς τό 1349 μ.Χ. "Ωστε 

ή επιγραφή είναι 584 ετών, αρκούν¬ 

τως αρχαία. 

3. Έτέρα πλάξ λευκοί μαρμά¬ 

ρου, ορθογώνιος, άποκεκρουμένη 

ολίγον κατά τήν αριστερόν γωνίαν. 

Ε,χ^ν 3 γαστος, κειμένη έν τω Μουσείφ Χαλ- 

κίδος ύπ’άρ. ευρετηρίου 319. Φέρει 
έξ στίχους γραμμάτων εύμεγέθων, ών τό μεΐζον ΰψος είναι 0,05 - 06 (εϊκ. 4). 

5. Εν τή δεύτερα παραλιακή όδω είναι έντετοιχισμένον τεμάχιον λευκοί 

μαρμάρου παρά τι άρτοποιεΐον, άποκεκρουμένον κατά τήν κάτω δεξιάν καί 

ΙΜ 
ανω 

Εΐκών 2. 

§®®1ρ§§ 
V ■· ' - η;"': ί ·1 
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άνω αριστερόν γωνίαν, έχον έπιπεδόγλυφον διακόσμησιν. Εν αΰτφ υπάρχει 

κύκλος διά τεθλασμένης γραμμής, δστις περιβάλλει έτερον κύκλον τεμνόμενον 

εϊςέξήμικυκλια-οΰτος . V -η ή 
δέ πάλιν περιβάλλει —1 Λά ) ι ^ 1 1 

πολύγωνον εξάγω νον· 

εντός δέ του πολυγώ- ^ ^ «Π ^ Ί3 Ρ “ 

νου κεϊται τό Ίουδαϊ- ^ _ 

κόν συμβολον, ή λε- Π~1 Πϋ ι ι1 Π3Π*1/θη 

γομένη πεντάλφα , 

ή έξάλφα, ήτοι δυο ΊΤίΤΛΓΠΤϋ^ ΓΠ**Ρ 
τρίγωνα άνεστραμ- - 

μένα άντιθέτως καί ■> Τ2> 7'ίΤΟιί^',ζ) ν 
επιτεθειμένα τό έν επί 

τοΰ άλλου. Οί Ίου- Ό 12 1/3 ΓΠΤ£> 3 3 νΗ"· 
δαΐοι λέγουσιν ότι 

τούτο συμβολίζει τήν ΊΉ 

ασπίδα του Δαυίδ, Εΐκών 4. 

άλλοι δέ διισχυρίζον- 

ται ότι συμβολίζει τό αγαθόν καί πονηρόν πνεύμα, τό φώς καιτό σκότος. "Οπως 

καί άν έχη τό πράγμα, τό συμβολον τούτο είναι τό διακριτικόν θρησκευτικόν 

σΰμβολον των Ιουδαίων τιθέμενον εις τάς Συναγωγάς, τάς σφραγίδας κλπ. 

Ή φέρουσα δέ τό συμβολον τούτο πλάξ, (είκ. 5) κατά τον Μποχώρ Φόρ- 

νην, θά έκειτο έντετοιχισμένη εν μεσαιωνική τινι Συναγωγή τής Χαλκίδος. 

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Εΐκών 4. 

Εΐκ. 5. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΙΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ — ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ 

1) Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας τής Ελλάδος πολέμου των 

κρητών, συνταχθέντα υπό Κ. Κ ρ ι τ ο (3 ο υ λ ί δ ου. Έν Άθήναις (εκ του τυπο¬ 

γραφείου Άθηνάς) 1859 ( — Κριτοβ.). 

2) Στατιστική του πληθυσμού τής Κρήτης μετά διαφόρων γεωγραφι¬ 

κών, ιστορικών αρχαιολογικών εκκλησιαστικών κλπ. ειδήσεων περί τής νήσου 

υπό Νικολάου Σ ταυ ράκη. Άθήνησι 1890 ( = Σταυρ. Σ Κ). 

3) Στεφάνου Ξανθουδίδου, Χριστιανικά! Έπιγραφαι Κρήτης. 

Έν Αθήνας τόμ. ΙΕ' σ. 49- 163. Άθήναι 1903 (— Χρ. Έπιγρ.). 

4) Επαρχιακά Εκκλησίας Κων/πόλεως εκδοθέντα υπό Ί. Σοκολώφ 

έν Κων/λει ( = ΕΕΚ). 

5) Εύμενίου (Ξηρουδάκη), μητροπ. Κρήτης, Οί άφιερωται του Άγιου 

Μηνά. Περιοδικόν Κρητικός Λαός 1909. Ηράκλειον (Κρ. Λαός). 

6) Χριστιανική Κρήτη Α-Β περιοδ. Ηράκλειον 1912-1915 (— Χρ. Κρ.). 

7) Άρχιμ. Τ ι μ. Βενέρη (νυν μητροπ. Κρήτης), Ποίημα Παύλου 

Πρεσβυτέρου περί του έν Ήρακλείφ ίερ. ναού του Αγίου Μηνά. Χρ. Κρ. Α' 

σ. 379-437 ( = Παυλ. Οϊκ.). 

8) Μεγάλη Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια, εις τά σχετικά άρθρα (=ΜΕΕ). 

9) Ν. Β. Τωμαδάκη και Σ. Π. Βογιατζάκη, Σημειώματα έκ τής 

Τέρας Μονής Γωνιάς. Έν Χανίοις 1931 (= Σημ. Γωνιάς). 

10) Ν. Τωμαδάκη, Ή ΐερ. μονή Άγ. Τριάδος τών Τζαγκαρόλων έν 

Άκρωτηρίφ Μελέχα Κρήτης. Έπετ. 'Εταιρ. Βυζ. Σπουδών Θ' σ. 289- 350, 

Άθήναι 1932 ( = ΕΕΒΣ. Θ'σ...), 

11) Σύλλογοι! εγγράφων Ιστορικού Αρχείου Κρήτης ( —- ΙΑΚ συλλογή). 

Α'. 

Διά τήν πολυκύμαντον περίοδον τής έν Κρήτη ενετοκρατίας (1210-1669) 

υπάρχουν ιστορικά! έργασίαι σχετικά! μέ τήν εκκλησίαν τήν τε γηγενή ορθό¬ 

δοξον και τήν έπιβληθεΐσαν λατινικήν 1· δεν συμβαίνει δμως τό ίδιον προκει- 

1 Ρ1. ΟοπαεΙΠ, Οτεΐ» δαοτ» I - ΙΓ, νβπείίίδ 1755. Εν η. Τε», Βπ^ΐο ειιΐΐ» 

5ΐθΓΪ3 τεΐί^ίοδα άϊ Ο3.Γΐ(1ί3- <3&1 1590 &1 1630, νεπεζΐα 1913, (περίληήιίς του έν Χρ. Κρ. Β' 

σ. 247 - 296), Ο. θετοί», Ρετ Ια 0Γοηο<:35δΐ δει νεδοονί ετείεδϊ αΠ’ εροε» νεπεζϊαπ», 

μενού περ! τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής μεγαλονήσου επί τουρκοκρατίας. 

Καί ιστορία μέν εκκλησιαστική δεν είναι ούτε ή απλή τών μητροπόλεων και 

επισκοπών γνώσις και ή τών ονομάτων τών άναβάντων εις αύτάς έξακρί- 

βωσις, ούτε ή μεμονωμένη μελέτη τής ιστορίας τών μοναστηρίων τής Κρήτης. 

Τούτο δεν διαφεύγει τον συγκεντρώνοντα τάς κατωτέρω παρατιθεμένας ειδή¬ 

σεις, τον όποιον παρεκίνησαν εις τήν παρούσαν εργασίαν, άφ’ ενός μέν ή 

ανάγκη τής γνώσεως τών κατά τήν εκκλησιαστικήν διοίκησιν και δράσιν, 

προϋποθέτουσα γνωστήν τήν ιστορίαν τής μητροπόλεως καί τών έπισκοπών 

της κατά τούς τρεις τελευταίους αιώνας, και έξ άλλου αυτό τό τών πραγμάτων 

ενδιαφέρον, αφού μάλιστα ούδέν συστηματικόν ή μή έγράφη μέχρι τούδε 

άπηκριβωμένον ίστορικώς, κατ’ άντίθεσιν προς τάς περί τών κρητικών μονών 

εργασίας ]. 

νεηεζί» 1914 (περίληψίς του έν Χρ. Κρ. Β’ σ. 296-300), τοϋ αΰτοϋ, Οί Έλληνες 
επίσκοποι έν Κρήτη επί Ενετοκρατίας. Χρ. Κρ. Β' 301-316, Στ. Α. Ξανθουδίδου, 
Περί τής μητροπόλεως Κρήτης καί τοϋ μητροπολιτικοϋ ναοϋ τοΰ Αγίου Τίτου κατά τήν 
β' Βυζαντινήν περίοδον (961 - 1204). Χρ. Κρ, 317-338, άρχ. Χρυσοστ. ’Αγγελι- 
όάκη, Ή κατάστασις τής εκκλησίας τής Κρήτης επί ενετοκρατίας (1204-1669) Άθήναι 
1926, άρχ. Άγαθ. Ξηρουχάκη, Περί τών τριών συνόδων τοϋ Οετοΐ&ιιιο Ε&ικίο 
λάτίνου αρχιεπισκόπου επί βενετοκρατίας έν Κρήτη (1467- 1474) Θεολογία Η' σ. 97- 
109, Θ' 27-45, 114 -125 καί Γ σ. 156 - 162, 250 - 261. Άθήναι 1930 -1932, τοΰ αΰτοϋ, 
Ή έν Κρήτη έπανάστασις τοϋ 1363 - 1366 καί τό διοικητικόν σύστημα τής Βενετίας απέ¬ 
ναντι τών κοινωνικών τάξεων καί τής έκκ?νησίας κατά τήν μακράν περίοδον τής έν χή 
νήσφ κυριαρχίας αυτής. Αλεξάνδρεια 1932. Διά τήν προ τής ενετοκρατίας Ιστορίαν: 
Έμμ. Λ. Πετράκι, Ιστορία τής εκκλησίας έν Κρήτη Μέρος Α' [Β' δεν υπάρχει]. 
Ηράκλειον 1925. 

ι Γενικώς: Ξανθουδ. Χρ. Έπιγρ. Ο. θετοί», Μοηιιΐηεηίί νεηείί ηεΙΓ ΐδοί» <3ί 
ΟτεΙ» 3 νεη. 1917 (καί ίδίφ I ιηοπαείεπ Οτεεί ρ. 156-197). Σταυρ. ΣΚ. σ. 173-183 καί 
202-205 καί πίναξ 18.—ΜΕΕ έν λέξεσιν (Άσωμάτων μονή, Γουβερνέτου, Άρκαδίου κλπ.). 

Είδικώτερον: Περί τών έν νομφ Χανίων μονών 1) Χρυσοπηγής: Στεφ. Ξαν¬ 
θουδίδου, Δουκικά διατάγματα καί πατριαρχικά σιγίλλια καί γράμματα Χρυσοπηγής. 
Χρ. Κρ. Β' 195 - 246· — Ν. *Ι. Παπαδάκη, Τό οίκόσημον τοϋ Χαρτοφύλακος καί ή 
μ. Χρυσοπηγής. Περ. Δελτίον Κ. Φ. Σ. Α' σ. 19 - 30 καί 149 - 152. Χανιά 1927 - 28. 2) 
Γωνιάς: Άνθιμου Λελεδάκι, Περί τής έν τή έπαρχίρ, Κισάμου τής Κρήτης... 
μονής... τής Κυρίας Όδηγητρΐας τής επικαλούμενης Γωνιάς. Χρ. Κρ. Β' 3-53, Έμμ. 
Γ. Γενεράλι, Ή Κυρία Γωνιά. Χριστιανικόν Φώς ΣΤ' καί Ζ'. Χανιά 1921-22. Σημ. 
Γωνιάς (όρα βιβλιογραφ. - συντομογρ.) οπού καί ή λοιπή βιβλιογραφία.— 3 )Άγίας Τριά¬ 
δος: ΕΕΒΣ. Θ' σελ. 289-350. 4) Γουβερνέτου: Έμμ. Γ. Γενεράλι, Ή ιερά μονή τής 
Κρήτης Γουβερνέτο, Κρητικά Α' 5-15. Χανιά 1930. 5) Μονής Καλογραιών (Κορακιές): 
Σπ. Λάμπρου, Λόγοι καί άρθρα, Άθήναι 1902 εις σελ. 473 - 477. —- Καί περί τών 
πέντε συλλογή έγγρ. Μονών ΙΑΚ Α'. Περί τών έν τφ νομφ Ρεθύμνης μονών όρα 1) 
Περί τής μονής τοϋ προφήτου Ήλιου τών Ρουστίκων υπό Άνδρ. Π. Βουρδουμπάκη, 
Χρ. Κρ. Β' 339-341 καί 2) συλλογή μονών Β' ΙΑΚ. ανέκδοτα έγγραφα περί Άρκαδίου. 

Περί τών έν τφ νομφ Ηρακλείου όρα: Έμμ. Γ. Γενερέλι, Άπεζανές. ΜΕΕ Ε' 
85, τοΰ αΰτοϋ, Γοργολαήνης αυτόθι Η' 626-7- 

Περί τών έν τφ νομφ Λασιθίου όρα συλλογήν έγγρ. μονών ΙΑΚ Β', όπου έργασίαι 
περί τών μονών Σητείας (Φανερωμένης, Αγίας Σοφίας, Καψά ή Άγ. Ιω. Προδρόμου 
καί Τοπλοϋ) καί Ίεραπέτρας (Φανερωμένης καί Ψάθης) υπό Ν. I. Παπαδάκη. Όμοίως 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος Ι'. 13 
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Είναι γνωστόν, οπ τό Βυζάντιον άνακτήσαν την Κρήτην από των Αρά¬ 

βων, έπανέφερεν εις αυτήν την άρχαίαν εκκλησιαστικήν τάξιν, δι’δ διετήρησε 

τάς παλαιάς έπισκοπάς μετά των ονομάτων των αρχαίων πόλεων (εξαιρέσει 

των τής Καντάνου Σέλινου και Φοίνικος Σφακίων, αί οποΐαι δεν ανιδρύθη¬ 

καν). Επειδή δε αί άρχαΐαι πόλεις, ών τά ονόματα έφερον αί έπισκοπαί 

είχον καταστροφή καί εκλείψει, οΐ αρχιερείς ήδρευον εις επαρχιακά κέντρα, 

μοναστήρια ή χωρία παρέχοντα μεγαλυτέραν ασφάλειαν εκ των πειρατικών 

επιθέσεων. Ή επισκοπή Κισάμου διετήρησε τό όνομα, αλλά μετεκομίσθη εις 

χωρίον επικληθέν ως έκ τούτου Επισκοπή, ή τής Κυδωνιάς μετηνέχθη έξω 

των Χανιών εις τόπους έπικληθέντας Πισκοπή καί Άγια (Επισκοπή) καί 

ήλλαξε τό όνομα, τού Άγριου διετήρησε τό όνομα, ή Λάππας μετεκομίσθη 

εις Καλάμωνα Ρεθύμνης (Μεγ. Επισκοπή), πιθανόν ή τής έν Μυλοποτάμφ 

Έλευθέρνης έγένετο Αύλοποτάμου (έδρα ή Πισκοπή), ή Κνωσού μετηνέχθη 

εις Άγ. Μύρωνα Μαλεβιζίου ή τον Χάνδακα, ή Χερρονήσου διετήρησε τό 

όνομα (έδρα εις Πισκοπιανώ), αί δέ Σητείας καί Ίεραπέτρου ήχθησαν εις 

μεσόγεια χωρία κληθέντα διά τούτο Πισκοπή \ χωρίς να χάσουν τό όνομα. 

Οί Ενετοί καταλαβόντες τήν νήσον άπηγόρευσαν μεν τήν ύπαρξιν ή 

διαμονήν έν Κρήτη ορθοδόξων επισκόπων2, έδωσαν δέ κατά μικρόν τάς ΰπαρ- 

χούσας εις λατίνους, διατηρήσαντες τήν ύπάρχουσαν εκκλησιαστικήν διαίρεσιν 

καί τά ονόματα των επισκοπών καί τάς έδρας των. Ούτως έχομεν εις ένετικά 

έγγραφα έπισκοπάς Κισάμου, Άγιας, Καλαμώνος, Ά(γ)ρίου, Μυλοποτάμου, 

Άγ. Μύρωνος, Χερρονήσου, Αρκαδίας, Ίεραπέτρας, Σητείας, δι’ ολίγον δέ 

(1346) καί Καντάνου. Βραδύτερον ύπήχθη ή τής Καλαμώνος εις Ρεθύμνην, 

ή τής Άγιας εις τά κτισθέντα Χανιά καί τής Σητείας εις τήν άνακαινισθεΐσαν 

κωμόπολιν. Ή μητρόπολις παρέμενεν εις τον Χάνδακα. Επειδή δ’ οί έπί- 

σκοποι διέμενον εξω τών άνευ ποιμνίου επισκοπών των, ών μόνον ένέμοντο 

τά εισοδήματα, συχνά έμενον αΰται έν χηρεία ή συνεχωνεύοντο μετά παρα¬ 

κειμένων ή άπομεμακρυσμένων έπισκοπών *· ούτως ηύξανε καί τό εισόδημα 

τού έπισκόπου. 

Μέ τούς Τούρκους έρχεται είς Κρήτην (1645) καί ορθόδοξος μητροπο¬ 

λίτης καί επίσκοποι. Ό μητροπολίτης μάλιστα μέχρι τής παραδόσεως τού 

1) περ'ι μονής Άρετίου υπό Σ. Ξανθουδίδου, έν Χρ. Κρ. Α' σ. 2-6. 2) Περί Τοπλοΰ: 

Μ. Καχαπότη, Ανέκδοτα έγγραφα μονής Τοπλοΰ Μύσων Α'4 - 20 Άθήναι 1932.— 

τοϋ αύτοϋ, Ίστ. σημειώματα περί τής μονής Τοπλοΰ αύτ. 38-40.—το ΰ αύτοΰ, 

Μονή Τοπλοΰ. Χειρόγραφα, αυτόθι Β' σελ. 3-5. Άθήναι 1933.— 3) περί μονής Τρά¬ 

χηλο ή Κυρίας Φανερωμένης. Μ. Καχαπότη, Μύσων Α' 33-37.— 4) περί μονής Αγίου 

Νικολάου υπό Μ. Καχαπότη, Μύσων Α' 59-62.—καί 5) περί τής μονής Αγίας Σοφίας 

υπό Έ. Σ. Άγγελάκη, Μύσων Α' 75-78. 

1 Χρ. Κρ. Β' 297 καί σημ. 

2 Περί τών εξαιρέσεων τοΰ κανόνος τούτου Χρ. Κρ. Β' 299, 306, 316. 

3 Περί τών συγχωνεύσεων καί καταργήσεων Χρ. Κρ. Β' 298. 
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Χάνδακος (1669) καί αρκετά μετά ταύτα έτη, ήδρευεν είς τάς δυτικάς επαρχίας. 

Ποιας καί πάσας έπισκοπάς άνασυνέστησαν οί Τούρκοι καί πόσους επι¬ 

σκόπους έγκαθίδρυσε τό πατριαρχείου δεν γνωρίζομεν επακριβώς, ούτε είναι 

ευκολον νά γνωσθή. Έκτος τής μητροπόλεως, κατά τό 1756 άναφέρονται είς 

σουλτανικόν φιρμάνιον αί έπισκοπαί Κνωσού, Αρκαδίας, Χερρονήσου, Μυλο¬ 

ποτάμου, Άμαρίου (ίσως ήδρευεν έκεΐ ό Ρεθύμνης), Αγίου Βασιλείου (Λάμ- 

πης), Κυδωνιάς, Κισάμου, Πέτρας Μεραμπέλλου, Τέρας, καί Σητείας 1. Μετά 

μίαν τριακονταετίαν (1786) ό καταγραφών τά κανονικά πεσκέσια τού μητροπ. 

Κρήτης έσημείωσεν επισκόπους Κνωσού, Αρκαδίας, Χερρονήσου, Αΰλοπο- 

τάμου, Ριθύμνης, Κυδωνιάς, Λάμπης, Πέτρας, Τέρας καί Κισάμου. Ίσως ό 

Σητείας νά είχεν άποθάνει καί δι5 αυτό δεν άνεφέρετο 2. Είς φιρμάνιον 

έκδοθέν τώ 1823 αί έπισκοπαί δεν άναφέρονται, διά τον άπλούστατον λόγον, 

ότι ούδείς ώς εκ τής έπαναστάσεως έπίσκοπος έπέζησεν έν Κρήτη 3. Άλλ5 αί 

έπισκοπαί ήσαν προ τής έπαναστάσεως ένδεκα, πλήν τής μητροπόλεως, δωδε- 

κάτη δ’ ήτο ή -ψιλή τού τιτουλαρίου Διοπόλεως, έξάρχου τοΰ μητροπολίτου 

εις τάς επαρχίας τής Μεσαράς καί πιθανώς τών Σφακιών. Έξ δ'σων δέ περαι¬ 

τέρω δι’ έκάστην τών έπισκοπών σημειούνται, προ τού 1756 άπαντώμεν τάς 

έπισκοπάς Κνωσού (1744), Χερρονήσου (προ τού 1669), Ρεθύμνης (1684), 

Κυδωνιάς (1684), Τέρας (1701), Σητείας (1745) καί Κισάμου (1684) 4. 

I. ΜΗΤΡ0110Λ1ΤΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 5 

1. Νεόφυτος Πατελλάρος. 

Φίλος τοΰ Παναγιωτάκη Νικουσίου (1613-73) μεγάλου διερμηνέως, συγ¬ 

γενής τοΰ πατριάρχου Κων^λεως Αθανασίου Γ' (1633- 1652), Κρής, Ρεθύ- 

μνιος, έχων τήν μετάνοιαν του είς τήν μονήν Άρκαδίου, τουρκομαθής καί 

1 Γ. Ί. Οίκονομίδου, Βεράτιον καί φιρμάνιον μητροπολ. Κρήτης. Χρ. Κρ. Β' 

109-120. Οδτος υποθέτει μίαν τήν επισκοπήν Άμαρίου καί Άγ. Βασιλείου, χωρίς νά 
προσέξη, οτι είς τό φιρμάνιον έτέθησαν αί έπαρχίαι τής δικαιοδοσίας τών επισκόπων, 

δεν ήτο δέ δυνατόν νά έμενεν ή τής Ρεθύμνης άνευ επισκοπής. 

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 67 - 68. 

3 Γ. Ί. Οίκονομίδου, Φιρμάνιον αύτοκρατορικόν Χρ. Κρ. Β' 237-246. 

4 Ό Παύλος Οικονόμος προσφωνών τφ 1736 τον μητροπολίτην Γεράσιμον, λέγει: 

Χαίρυις λυχνία φωτεινή με δώδεκα λαμπάδες 

λέγω οί επίσκοποι σου κι' οί περισσοί παπαδες (στ. 313). 

5 Ό μητροπ. Άμασείας Άνθιμος Αλεξούδης έν τοϊς χρονολογικούς καταλό- 

γοις τών από Χριοτοΰ άρχιερατευσάντων κατ’ επαρχίας (συμπληροιθεΐσι έκ τοΰ Νεολό- 

γου Κων/πόλεως 28 Φεβρουάριου 1890 κέ. υπό Μ. Γεδεών) έν τώ Πανελληνίφ Λευκώ- 

ματι έθν. έκατονταετηρίδος έκδιδομένφ ύπό Ίω. X. Χατζηιωάννου Δ' (1927) έν Άθήναις 
σελ. 215-216, οίκτρώς παρεμόρφωσε τήν σειράν καί τήν αλήθειαν ώς προς τούς Κρήτας 
τουλάχιστον. Ουιω θέτει μετά τον Νεόφυτον Πατελλάρον Γεράσιμόν τινα τώ 1672, τον 
Κωνστάντιον δέ (άγνοών τούς έν τφ μεταξύ επτά μητροπ.) θέτει τφ 1672- 1717, τόν 
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έλληνομαθέστατος, προοδευτικός, άν κρίνωμεν από επίγραμμα ποιηθέν 

ύπ’ αυτοί) επί τή μεταφράσει τοΰ ευαγγελίου είς την δημώδη, τη γενομένη υπό 

Μαξίμου τοΰ Καλλιπολίτου 1. Ισχυρός έν Κων/πόλει τόσον δσον καί εν Ρεθύ- 

μνη, ό πρώτος μητροπολίτης Κρήτης Νεόφυτος έχειροτονήθη καί εστάλη έκ 

Κων/πόλεως εις Κρήτην. Ώς έτος τής άναρρήσεώς του θέτουν τό 1645, 

πράγμα άβέβαιον. Κατά τον Παΰλ. ΟΙκ. έστάλη εις Κρήτην, άφοΰ ό Νικού- 

σιος ήγόρασε τον ναΐσκον τοΰ 'Αγ. Ματθαίου, τώ 1669 ή 1670. Άλλ’ άν 

καί προ τής χρονολογίας ταΰτης, ώς κρίνομεν πιθανόν, υπήρξε Κρήτης 2, θά 

ήδρευεν είς την μονήν Άρκαδίου ή άλλου, έξω τοΰ Χάνδακος. Οΰτω εις 

έγγραφον 14 Ίανουαρίου 1664 Ρουστίκων Ρεθΰμνης ή Έργίνα Κουμιωτο- 

ποΰλα δηλοί, παρόντος καί τοΰ συζΰγου της, δτι έξωφλήθησαν αί προς τον 

Γ. Κλιναράτον ύπηρησίαι της διά τής έκ μέρους του καταβολής έξ ρεαλίων 

ώς δαπάνης υπανδρείας της εις τον μητροπολίτην καί δωρεάς ενδυμάτων 

τινών «εδωκα ρεάλια <Γ' εις έξοδον τής παντρείας των ήγουν τοΰ μητρο¬ 

πολίτη βοϊβότα είς εύλογητικά, τά όποια...» 3. 

"Οταν ό Χάνδαξ παρεδόθη εις τούς Τούρκους, οί χριστιανοί έφυγον εξ 

ολοκλήρου, αί έκκλησίαι μετεβλήθησαν είς τζαμιά καί διά νά προσέλκυση 

ραγιάδες μάλλον ό πασάς έπέτρεψεν είς τον Νικούσιον νάγοράση τό κατόπιν 

μονΰδριον των σιναϊτών, τον "Αγιον Ματθαίον 4. Την μικράν αυτήν εκκλη¬ 

σίαν προσέφερεν ό Νικούσιος εις τον Πατελλάρον, ώς καθεδρικόν ναόν, αλλά 

έπελθοΰσης μεταξύ των διενέξεως, ό Νικούσιος έδωκε τήν εκκλησίαν είς τούς 

ισχυρούς σιναΐτας, καί άφήκε τον Νεόφυτον άνευ εκκλησίας, υπόχρεα)μένον 

καί «μετάνοιαν νά ποίηση» είς τούς καλογήρους, διά νά τοΰ επιτρέψουν νά 

λειτουργήση έν αυτή. Θλίβεις έκ τής αισχροκέρδειας των σιναϊτών καί τών 

άλλων από τών Τούρκων δυσχερείων ό ιεράρχης, άτίήλθεν είς Κων/πολιν, ίσως 

Γεράσιμον 1734-48, τον Ίωάσαφ τφ 1752, τον Γεράσιμον (Χίον) τφ 1752-69, τόν Παρ- 

δάλην τφ 1793-1821, τόν Καλλίνικον έξ Άγχιάλου τφ 1831. Χάριν ημών τό σχετικόν 
μέρος τοϋ καταλόγου άντέγραψεν ό φίλος κ. Εύάγγ. Σαβράμης, καθηγητής, φ όμο- 

λογοΰμεν ευχαριστίας. 

ι Σημ. Γων. σ. 5. "Ορα τά εις τόν 1°ν κώδικα σημείου μένα. 

2 Ό ”Ανθ. Άλεξούδης, Ένθ’άν. σημείο! παρά τόν Πατελλάρον τό έτος 1655. 

3 Χρ. Κρ. Β'. 387 - 8. Ό τίτ?νθς τοϋ βοϊβότα ξενίζει ημάς, άλλα δέν δυνάμεθα καί νά 
τόν έξηγήσιυμεν έπιτυχώς, προκειμένου περί ιεράρχου. 

4 Οι Ισχυρότατοι έν Χάνδακι σιναϊται είχαν μετόχων μ5 έκκλησίαν τής 1 Αγίας Αικα¬ 

τερίνης, ήν ή Τούρκοι μετέβαλον είς 'Αγιά Κατερίνα τζαμί (1669). Περί τής έπί ενετο¬ 

κρατίας έπιβολής των βλέπε Ο. Μ&γΙϊπ Τΐιοπιαε, Οοηιηπεδΐοη ά€3 ϋο§επ Απάτεαδ 

Ό&ηάοίο ίϋτ άίβ Ιηεεί θεία 1350, Μϋηοΐιβπ 1887. Προστατευτικός διατάξεις τής περιου¬ 

σίας των καί απαγορεύσεις καταπιέσεων (§§ 30,104-106). Περί τών σιναϊτικών έν 
Χάνδακι ναών βλέπε Σ. Ξανθουδίδου, Χάνδαξ - Ηράκλειον. Ηράκλειον 1927 είς 
σελ. 78 καί τοΰ αύτοΰ, Χρ. Έπιγ. σ. 163, όπου επιγραφή «τέμενος θειον τοϋ αγίου 
αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Ματθαίου ,αχ' μηνί Μαρτ. α'». 

Ειδήσεις καί έγγραφα τής Έκκ?α| σίας Κρήτης έπί Τουρκοκρατίας. 

προς διόρθωσιν τοΰ κακοΰ (1679). Είς αντικατάστασήν του έστάλησαν άλλοι; 

καί άντ’ αύτοΰ εστείλασιν άλλο μητροπολίτη 

κι ακόμη άλλοι αρχιερείς ήρθαν εδώ στην Κρήτη 

όμοις δλοι περάσααι θλιμμένη τή ζωή τους 

μέ κόπους και μ'ε βάσανα που νάγ^ω τήν ευχή τους 
ί 

ώς λέγει ό Παΰλ. Οΐκ. μοναδικός πληροφορητής περί τών πρώτων αρχιεπι¬ 

σκόπων Κρήτης. Ό δέ Πατελλάρος άπέθανε «στή Βλαχία» 3. 

2. Νικηφόρος Σκωτάκης (1679-1683). 

Ούτος έστάλη είς διαδοχήν τοΰ Πατελλάρου. Κάτα)θι σιγιλλίου τοΰ πατρ. 

Ιακώβου (1681) άποκειμένου εις μ. Χρυσοπηγής, άνεγνώσθη ή υπογραφή 

του «ό Κρήτης Νικηφόρος έχαίτω τω Κύρως άπαραλακτως άμετασαλευτα 2. 

Όμοίως καί κάτωθι εγγράφου τοΰ Ν. Πατελλάρου 8. Περί τούτου ούδέν 

έτερον θά έγνωρίζομεν, αν δέν εδημοσιεύοντο αί διαθήκαί του 4. 

Ό Μητροπολίτης οΰτος, μή δυνηθείς νά επιτυχή πλειότερον τοΰ προ- 

κατόχου του, παρητήθη καί άγνωστον διατί ήλθεν είς Ζάκυνθον. Άπό τήν 

διαθήκην του φαίνεται δτι πολλά είχε πλούτη, επομένως αρκετά έτη ιεροσύ¬ 

νης, τέσσαρα δ5 άρχιερατείας τουλάχιστον (1679-1683). Επίσης οτι δέν 

ήδρευεν εις Μεγάλο Κάστρο (Χάνδακα), δπως καί ό διάδοχός του Καλλίνι¬ 

κος, ό πρώην Κυδωνιάς. «Ακόμη αφήνω τοΰ πρώην Κυδωνιάς 5 κύρ Καλλι- 

| νίκου ρεάλια εκατό (100) νά λειτουργά κάθε Γχρόνον έφ5 δρου ζωής αύτοΰ 

κατά τήν ήμερα δπου άποθάναν καί άν ίσως καί αυτός ό κύρ Καλλίνικος 

βρίσκεται είς τήν αυτήν μητρόπολιν, τοΰ άφήνα) τό μπλάβο μου σάκκο καί 

τό μανδύ μου καί τήν πατερίτζα μου τήν αργυρή καί τό ώμόφορόν μου τό 

καινούργιο, νά τά έχη έως νά βρίσκεται είς τήν αυτήν μητρόπολιν καί μετά 

τήν αύτοΰ άποβίωσιν νά τά γοντέρνουν (απολαύουν) καί οί καθ’ εξής μητρο- 

πολιτάδες τής Κρήτης, ή δέ πατερίτζα νά πηγαίνη δπου εύρίσκεται ζωντα¬ 

νός ή αποθαμένος ό πρώην Ρεθύμνης κύρ Φιλόθεος ο Πατελλάρος» 6. 

Πιθανοίτατον είναι δτι ό μητροπολίτης οΰτος ήδρευεν είς Γουβερνέτο, 

εις τήν μονήν δηλαδή, έξ ής κατήγετο «εις τήν πατρίδα μου εις τό Γδερνέτο» 

1 Παυλ. Οίκ. δίστ. 32-50. Ό Άρχανιώιης ούτος στιχουργός τόν χαρακτηρίζει ουτιο: 

Νεόφυτον τον λέγασι, σοφώτατος περίοσα 

καί Πατελλάρο στη γενιά, π όσοι κι άν τόν γνθ)ρίσα 

όλοι μεγάλως τόν παινοΰν πώς ήχον προκομμένος (32-33°). 

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 215. 

3 Χρ. Κρ. Β' σ. 216. 

4 Λέων. X. Ζώη, Νικηφόρου Σκωτάκη (μητροπολίτου Κρήτης) διαθήκη. Χρ. Κρ. 

Α' 507 - 518. 

5 Κακώς άνέγνωσεν ό Ζώης «Κυδωνιών*. 

6 Χρ. Κρ. σ. 512. 
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δπως λέγει:. Καί οχι μόνον αυτός ήδρευεν εκεί, αλλά και ό διαδεχθείς αυτόν 

μητροπ. Καλλίνικος, ό προ τής άναρρήσεώς του επίσκοπος Κυδωνιάς, περί 

ου ανωτέρω. Έφαίνετο δέ εις τον Σκωτάκην εΰλογώτατον τότε (1684) να 

εδρευη ο διάδοχος του Καλλίνικου εις τό ίδιον μοναστήριον και ούχί εις 
Μεγ. Κάστρον, δι’ δ καί άφηνεν εις αυτόν τάμφιά του. 

3. Καλλίνικος, ο κατα τάνωτέρω λεχθέντα διαδεχθείς τον Νικηφόρον. 

Θα παύση δέ ν αμφιβαλλη τις περί του υπαρκτού μητροπολίτου Κρήτης Καλ¬ 

λινίκου ώς διαδόχου του Νικηφόρου, άν ΐδη δτι τή 14 Νοεμβρίου 1685 ό Θ. 

Γουριας κρατών ως ενεχυρον παρά του Μ. Βαρτζάκη ένα πετραχήλι καί ένα 

σταυρόν ασημένιον δια 15 ρεαλια, εζήτει νά τά πωλήση, ό πρφην δμως 

μητροπ. Κρήτης Νικηφόρος Σκωτάκης, υποπτευόμενος δτι ταΰτα άνήκον τφ 

μητροπ. Κρήτης Καλλινίκω, δεν έπέτρεψε την πώλησιν αυτών 2. "Ωστε τον 

Νοέμβριον τοΰ 1685 ητο ετι ο Καλλίνικος μητροπολίτης Κρήτης καί έδραν 
είχε το Γουβερνετο. Περί τουτου ουδέν έτερον γνωρίζομεν. 

4. Αρσένιος. Κατά τον κατάλογον Νικολαΐδου δεύτερος μητροπολίτης 3. 

5. Αθανάσιος Καλλιπολίτης (1688- 3 Φεβρουαρ. 1697). 

Οΰτος προσεπάθησε νάνακαινίση τον ναόν των Ταξιαρχών τοΰ Μ. Κά¬ 

στρου, αλλ οι Σιναΐται κατώρθωσαν νά κατεδαφισθή υπό τών Τούρκων την 

παραμονήν τών εγκαινίων του. Ο Αθανάσιος άπέθανεν από την λύπην του 4 5. 

6. Καλλίνικος (1697 - ) 

Λοιπόν άπής άπέθανεν ό τρίομακαριό μένος, 

λέγω ό κυρ Αθανάσιος ό μυριοαγιαομένος, 

ηρθεν ό κυρ Καλλίνικος άνδρας ηγιασμένος (Παΰλ. Οίκ. 110-111“). 

Ουτος είναι γνωστός καί έκ τής επιγραφής, ην έχάραξεν ΰπερθεν βρυσεως, ήν 

φκοδόμησεν έναντι τής εισόδου τής μονής Γωνιάς (1708)· 

Πηγή χαριτόβρντε, ϋδωρ μοι βλνσον 

ύδωρ γάρ ζοηρόν ήδιστον παντι γένει 

οίκοδομήθοι διά δαπάνης του πανιερωτάτον 

μητροπολίτου πρώην Κρήτης κυρ κυρ 

Καλλινίκου Αύγούοτον 10 

______ Ρ-'ΨΘ 5 
π I Τωμαδάκη, Τό Γουβερνέεον ώς έδρα μητροπόλεως. Ήχώ τής 
Κρηχης (εφ.) αριθ. 2228, Χανιά 25 Νοεμβρ. 1931. Περί δέ χοϋ τοπωνυμίου Γουβερ¬ 
νετο, (το) ο φίλος κ. Σ. Βογιατζάκης μοΰ άνεκοίνωσεν, οχι εις χόν κώδικα τής μ. Γωνιάς 
απηνχησεν «εκ χοϋ χωρίου Γδερνέτο», δπερ έπιβεβαιοΐ τήν προΰπαρξιν χωρίου εις χήν 
τοποθεσίαν χής μονής τής Κυρίας τών Αγγέλων. "Ωστε ούδεμίαν σχέσιν έχει τό τόπων. 

^ε·Γΐ50 &α,ν6ΓΠ3!’ε4 ,ως Ή θέλησαν τινες νά παραστήσουν, προερχόμενον έξ επιθέτου 
ο I δ ερ ν ε τος (γδέρνω ρ. καί ή κατάληξις ίχαλ.-οΐΐο). Καί εις συμβόλαιον έκδοθησό- 
μενον^ταρ^ημιον τοΰ έτους 1837 άπαντά ή φράσις «τά καταλύματα χής ίεράς μονής 

2 Χρ. Κρ. Α' σ. 509. 
3 Σταυρ. ΣΚ. 178 καί σημ. 2. 
4 Παΰλ. Οίκ. δίστ. 54-101. 
5 Χρ. Έπιγρ. σ. 121. Χρ. Κρ. Β' σ 4. 

Ειδήσεις καί έγγραφα χής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας. 199 

Έκ τής επιγραφής συμπεραίνεται, δτι ό μητροπολίτης μετά τήν λόγφ αδήλου 

αιτίας παραίτησίν του από τον θρόνον, ήλθε καί άνεπαυθη εις τήν Γωνιάν 

ίσως δ’ εΐχεν εκεί τήν μετάνοιάν του 1. 

7. Αρσένιος. 

ηρθεν ό κυρ Καλλίνικος ανδρας ηγιασμένος 

και άντ' αυτόν Αρσένιος ό πο)-ιαρρο)οτημένος 2. 

Είναι δ’ ή μοναδική τό δίστιχον τούτο εϊδησις· ήλθεν όμως ό Αρσένιος προ 

τοΰ 1708, δτε ό προκάτοχός του ήτο «πρώην Κρήτης». 

8. Ίωάσαφ. 

Και άντ’ αυτοί) [τοΰ Αρσενίου] είχον έρθει λέγω κυρ Ίωάσαφ 

άνθρωπος νέος ήτονε μά κείνα έπεράσα 3. 

Έκ τοΰ πικροχόλου σχολίου φαίνεται δτι ό Ίωάσαφ δεν έζησε σεμνώς. 

9. Κωνστάντιος X αλκ ιό πουλάς. 

Και άντ' αντου [τοΰ Ίωάσαφ] μάς στέλαωνσι άνδρα ήγιασμένον 

λέγω τον κυρ Κωστάντιον τον περιδλογημένον' 

τό γένος τον Ίον άπεδώ, ΧαλΜίόπλος ή γενιά του, 

μικρούς μεγάλωυς κρητικοΰς τους είχε σάν παιδιά του 4 

Κατά τήν εξακολουθητικήν διήγησιν τοΰ στιχουργοΰ ό Κωνστάντιος ήλθεν 

εις ρήξιν μέ δυο άρχοντας τοΰ Μ. Κάστρου, οί όποιοι άνεβίβασαν εις τον 

θρόνον Κρήτης τον Κισάμου Γεράσιμον, κηρΰξαντα τήν εκκλησίαν τής νήσου 

αύτοκέφαλον. Ό Κωνστάντιος εξωρίσδη (1716), άλλ’ δτε ό οικουμενικός 

θρόνος επανέφερε τήν εκκλησιαστικήν τάξιν, ό Κωνστάντιος επανήλθε καί 

«έκαμε χρόνον ικανόν» έως ου ό από Ρεθΰμνης Δανιήλ τον άπεμάκρυνεν είς 

"Αγιον ’Όρος, δπου καί άπέθανεν. 

10. Γεράσιμος από Κισάμου. Ό περί ού ανώτερο) αποστάτης. 

4 Τοΰχ’ αύχό εξάγεται καί έκ του κωδικός τής μονής Γωνιάς σ. 271. "Ορα καί Χρ. 

Κρ. Β' 35-36. «Καλλίνικος ό πανιερώταχος καί λογιιόχαχος μητροπολίτης πρφην Κρή¬ 

της μετά τήν παραίτησίν αύχοΰ χής μητροπόλεως, ήλθεν έδώ είς τήν ήμεχέραν μονήν 
τής Όδηγηχρίας. Πρώτον μέν νά προσκύνηση, δεύτερον δέ νά ήσυχάση καί νά άναπαυθή 
ένδον τής μονής ώς τέκνο ν καί άναθροφή αυτής...». 

2 Παΰλ. Οίκ. δίστ. 111. 

3 Αυτόθι δίστ. 112. Ό Ίωάσαφ καθηρέθη. Τούτου ή καθαίρεσις σώζεται έν τώ 
ύπ’ άριθ. 482 Σιναϊτικφ κώδικι. Άρχ. < Ουδένα οίμαι τών καί καλοΰ μικρόν γευσαμένου 
καί θεοπνεύσιου ρήματος, άγνοεΐν καί άμφιβάλλειν». (“Ιδε V. Βεηεεενίο, 

Οοθά. Π155. Οτ&εε. ηυΐ ίη τηοιιαδίεπο 53β 03.ί:1ΐ3.πη3.ε ΐη Μοηίε 8χπ3. &830Γναιι1:ιΐΓ ίοιυ. 

Α' σελ. 367. ΡεΙχοροΚ 1911), ώς σημειοϊ ήμίν ό συνάδελφος κ. Εύαγγ. Ίω. Σαβράμης. 

4 Αύτόθι δίοτιχ. 113-114. 
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11 Δανιήλ ό από Ρεθύμνης, ό δεύτερος αποστάτης. 

Επειτα εις επίσκοπος που λέγετον Ρεθύμνης, 
έλέγαν τον κυρ Δανιήλ, λέγει μην άπομείνης. 

Έγώ Κρήτης θ'ε να γενώ και σένα νά ζορίσω . .. 

Επειτα συλλογίζεται <5ιά νάποστατήση 
κι από τον οικουμενικό θρόνον νάποχωρήση 1. 

Επιστολαί του, σχετικαι μέ την έπιζητουμένην αποστασίαν, περιήλθον εις 
χεΐρας του πατριάρχου και τής συνόδου, ήτις τον καθήρεσε 2. 

12 Γεράσιμος Λετίτζης 6 από Μονεμβασίας, Κρής (1725-1755). 
Κατήγετο έκτης κώμης Βενεράτο του Τεμένους 3, μητροπολίτης δέ Μονεμ¬ 

βασίας ών, εύρέθη εις Κων/λιν, ένφ τά πατριαρχεία, άπησχόλει ή διευθέτησις 
των εν Κρήτη· δλοι τότε έστράφησαν προς αυτόν. Αποδεχθείς την μετάθεσιν 
εις την μητρόπολιν Κρήτης κατήλθεν εις Χανιά 4 κΡ εκεΐθεν μετέβη εις Μ. 

Κάστρο· αλλά, λόγω των ερίδων, άπήλθεν εις Κων/λιν, όπου έμεινεν επί μίαν 
τριετίαν. Κατελθών πάλιν εις Κυδωνιάν καί έκείθεν μεταβάς εις Μ. Κάστρον, 

έκόμισε φιρμάνιον, δΓ ου τφ έπετρέπετο νάνεγείρη ναόν μητροπολιτικόν καί 
κατωρθωσε να τό καταστηση σεβαστόν παρά τφ πασά δΓ άφθονων χορηγιών. 

Ούτως ή μητρόπολις απέκτησε τον παλαιόν ναόν του "Αγίου Μηνά, τον 
οποίον ό ίδιος Γεράσιμος ένεκαινίασε λαμπρώς τφ 1735 5. 

Επί τής αρχιερατειας του Γερασίμου τούτου τά έν Κρήτη μοναστήρια 
εγένοντο ενοριακά, δΓ όλίγον όμως χρόνον β. Τφ 1756 6 Γεράσιμος άπεχώ- 

ρησε της έδρας του, παραιτηθείς. Εκτοτε (1757) τον συναντώμεν ύπογραφό- 

μενον «ό πρφην Κρήτης Γεράσιμος» εις τό του Ιεροσολύμων Παρθενίου καί 
συνόδου καί του κλήρου καί αρχόντων κοινόν ενυπόγραφον καί έμμάρτυρον 
γραμμα, περί τοΰ ότι ο Κων/λεως Καλλίνικος Δ* δεν λατινίζει 7 

1 Αυτόθι δίστιχ. 123-124« καί 127. 

2 Αθτόθι δίσπχ. 136. Αϊ συχναΐ μεταβολαί μητροπολιτών καί επισκόπων κατά τον 
ΙΖ και τάς άρχάς τοΰ ΙΗ' αιών, έχουν όμοιας τάς αίτιας μέ τών πατριαρχών τήν κατα¬ 
πληκτικήν εναλλαγήν κατά τούς ίδιους χρόνους. 

3 Ώς δήλον γίνεται έκ τών στίχων «Κρήτης όρπιξ ών | ής καί μητροπολίτης | Γερά¬ 

σιμος δομου|τε τοΰδε δομήτωρ | Προήγε τούτον | Βενεράτων ά κώμα | Λετίτζη έπίκλην 
| γε φάμα σαώζει». Χρ. Κρ. Α' 380 σημ. 

4 Τό διστιχον 155, κακώς παραδοθέν, ό εκδότης έτύπωσεν άμέτρως 

Ήχεν [ερθη εδων.] πονφτάξε σταχάνια 

έκι ξεβαρκαριοτηκε μόμορφη παριοία 

θά ήδύνατο, τολμηρώς όμως, νά διορθωθή: 

[περάσει και καιρός] πονφτάξε οτα Χανία . . . 

5 Παύλ. ΟΙκ., “Ενθ’ άν. κ4. 

6 Έπί Παϊσίου Β' 1744. Χρ. Κρ. Β' 229. 

7 Περιοδ. Θεολογία Ζ' σ. 179. Είς διαδοχήν του ό νυν Κρήτης Τιμόθεος θέτει εις 
τον κατάλογον τών μητροπολ. Κρήτης “Ανθιμόν τινα τφ 1756. Ημείς όμιος δεν έπεί- 
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13. Γεράσιμος ό Χίος (1756-1769). 

Άπό τό προαναφερθέν φιρμάνιον τοΰ 1756 μανθάνομεν, ότι «ό έτι καί 
νυν μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος έχων προς τό κράτος παλαιός εκδου¬ 

λεύσεις καί υπηρεσίας πολλών ετών, οίκειοθελώς καί αΰτοπροαιρέτως άπεχώ- 

ρησε τής θέσεως τοΰ μητροπολίτου Κρήτης, επομένως παρακαλεΐ μετά τών 
δημογερόντων καί προκρίτων τής χρ. κοινότητος.... όπως... διορισθή ό 
έτερος Γεράσιμος ίερεύς έκ τοΰ γένους τών ρωμαίων, κατάλληλος καί ικανός 
είς τήν θέσιν τοΰ μητρ. Κρήτης ....» Κ Ήτο δέ Χίος 2. 

14. Ζαχαρίας Μαριδάκης (1769- 1786). 

Τούτου τήν ΰπαρξιν γνωρίζομεν έκ τοΰ καταλόγου τοΰ Νικολαΐδου3 καί 
έκ σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου Θεοδοσίου, έκδοθέντος τφ 1769, δΓ οΰ άπαντα 
τά έν Κρήτη σταυροπήγια μοναστήρια καί χωρία μετατρέπονται εις ενοριακά, 

«υπό τήν επιστασίαν τοΰ μητρ. Κρήτης Ζαχαρίου καί τών διαδόχων αΰτοΰ» 4. 

15. Μάξιμος Προγιαννακόπουλος (1786- 1800). 

Οΰτος έκαλεΐτο Μάξιμος καί ούχί Γεράσιμος, ώς φέρεται εις τον κατά¬ 

λογον Νικολαΐδου 5. ΓΙερί τούτου έ'χομεν τάς έπομένας ενθυμήσεις. «Έτος 
1786 Μαΐου 19 ήμερα Τρίτη έχειροτονήθη ό κυρ Μάξιμος Κρήτης καί ήρθε 
είς τό αυτό έτος Όκτωβρίου 19 ημέρα Δευτέρα καί έκοιμήθη είς τούς 1800 

Μαΐου 4 ημέρα Παρασκευή»0. «Τοΰ αγίου Κρήτης Μαξίμου είναι έτουτά 
όπου έ'δωκεν δταν ήλθεν νέος από τήν Πόλιν»7. «Έδωσεν ό πανιερώτατος 
κυρίαρχης κύριος κυρ Μάξιμος είς τήν εκκλησίαν γρ. 500, λέγω πεντακόσια, 

διά νά μνημονεύεται οί γονέοι του. Έτι αφιέρωσε είς τά σπιτάλια γρόσια 
500, λέγω πεντακόσια, διά τούς πτωχούς»8. «1800 τφ αΰτφ έ'τει οί κληρο¬ 

νόμοι τοΰ έν μακαρία τή λήξει πρώην αγίου Κρήτης κυρίου κυρίου Μαξίμου 
αφιέρωσαν μίαν αρχιερατικήν στολήν, δηλαδή στιχάριν, σάκκον, έπιτραχήλιον, 

περιζώνιον, ύπομάνικα, ώμοφόριον, μίτραν, πατερίτζαν, καί μανδύ, εκτός 
επιγονατίου —» 9. 

σθημεν περί τής ύπάρξεως τοιοΰτου μητροπολίτου, αμάρτυρου. Σημειωτέον δ= ότι ό 
πρώην Κρήτης Γεράσιμος υπογράφεται έν τή Α' καθαιρέσει τού Οικουμενικού Πατριάρ¬ 

χου Κυρίλλου Ε' τοΰ άπό Νικομήδειας τό 1757. (“Ιδε Εύαγγ. Ίω. Σαβράμη, Ή 
πρώτί] καθαίρεσις τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Ε' τού Καρακάλου, 

έν τώ παρόντι τόμω τής Έπετηρίδος σελ. 186). 

ι Χρ. Κρ. Β' 110. Τούτο ένισχύει τήν ανυπαρξίαν τοΰ Άνθιμου, περί οΰ ή προηγού¬ 

μενη σημείωσις. 

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 120. 

3 Σταυρ. ΣΚ σ. 178. 

4 Χρ. Κρ. Β' 229. 

5 Σταυρ. ΣΚ σ. 178. 

6 Χρ. Κρ. Β' σ. 91. 

7 Αυτόθι Β' σ. 60. 

8 Κρ. Λαός σ. 143. 

9 Αυτόθι σ. 116. 
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16. Γεράσιμος Παρδαλής (1800- 1821). 

Πσθεν μέν ακριβώς τής Κρήτης κατήγετο ό μητρ. οΰτος δεν γνωρίζομεν. 

Οικογένεια όμως Παρδάληδων ή — ακηδών ύπήρχεν επί τουρκοκρατίας και 

έν αυτή τή πόλει Χανίων 1. Ό Παπαδοπετράκης εικάζει, οτι είλκε την κατα¬ 

γωγήν του εκ Σφακίων 2. 

Κατά σωθεΐσαν ένθύμησιν «Καί εις τούς 1800 Μαΐου 25, ήμερα Παρα- } 

σκευή, έχειροτονήθη ό κυρ Γεράσιμος Κρήτης καί ήρθεν εις τδ αυτό έτος 

Όκτωβρίου 17, ήμερα Τετράδη. Καί έμεινε εις τό καράβι έως την Πέφτην 

δεν εβγήκεν έξω, ήγουν 18. Καί εις τούς 1814 Ιουνίου 18 ήμέραν Δευτέραν ; 

εις τές 9 ώρες [τή]ς ήμέρας] έμίσσεψε καί πάλιν εις την Πόλιν. Όμοίως καί 

εις τούς 1815 Μαρτίου 18 Πέφτην τό πουρνόν, ήρθεν πάλιν από την Πόλιν. 

Καί πάλιν ύπ[ή]εν εις τήν Πόλιν ό αυτός εις τούς 1817 Ιουνίου 4 ήμέραν 

Δευτέραν καί εις τοϊς 1820 Νοεμβρίου 13 ήμέραν Σαββάτο ήρθεν πάλιν 

από τήν πόλιν» 3.Τά εις τήν ένθύμησιν άναφερόμενα ταξίδια (1814- 15 και 

1817- 1820) έγένοντο διά λόγους μή άναφερομένους έν αυτή· φαίνεται δμως 

ότι κατά τά έτη εκείνα ό Γεράσιμος έχρημάτισε συνοδικός εις τήν Κων/λιν. 

Τούτο βέβαιοι μέν εγκύκλιος Γρηγορίου τού Ε'έν έτει αωιθ' (1819) έκδο- 

δείσα, έν ή μετά των άλλων συνοδικών υπογράφεται καί «ό Κρήτης Γερά¬ 

σιμος» 4, ενισχύει δέ τό δημοσιευόμενον γράμμα του (άρ. 4) άποστελλόμενον 

έκ Κων/λεως, εις δ έπισείει συνοδικόν άφορισμόν κατά συγγενούς του, ήν 
ονομάζει «Κεραλενιό». I 

Των πρώτων χρόνων τής άρχιερατείας του είναι τά ενθυμήματα «1800 

ό πανιερώτατος καί θεοπρόβλητος ημών δεσπότης άγιος Κρήτης κύριος 

κύριος Γεράσιμος άφιέρωσεν ένα επιτάφιον κεντητόν-έτι αφιέρωσε ν ή αυτού 

πανιερότης έν σκαμνί δΓ αρχιερατική λειτουργία.... μίαν κανδήλαν άσημέ- 

νιαν, ητις ζυγίζει δράμια 80» 5. «1800 ό πανιερώτατος καί θεοπρόβλητος 

ήμών δεσπότης άγιος Κρήτης κύριος κύριος Γεράσιμος άφιέρωσεν ένα επιτά¬ 

φιον κεντητόν.’Έτι άφιέρωσεν ή αυτού πανιερότης, πέντε εικόνας· μεγάλας τού 

Βροντησίου...» 6. «1800 δ πανιερώτατος καί θεοπρόβλητος ήμών δεσπότης 

άγιος Κρητης κύριος κύριος Γεράσιμος αφιέρωσε μίαν άρχιερατικήν στολήν 

από στόφα δίχα ωμοφορίου. 1800 έτι άφιέρωσεν ή αυτού πανιερότης έν 
φελώνιον άπό στόφαν γύρωθεν από ατλάζι»7. 

Πιθανώτατα εις τήν Κων/λιν δ Γεράσιμος έμυήθη εις τά τής Φιλικής 

1 Καί σήμερον δεν είναι τό έπίθετον σπάνιον. 

2 Γρ. Παπαδοπετράκη, Ιστορία Σφακίων σ. 178 κέ. Άθήναι 1888 

3 Χρ. Κρ. Β' σ- 91. 

> Δύο εγκύκλια έγγραφα Γρηγορίου Ε' ΛΙΕΕ τόμ. Α' 1892 σ. 271 -5. 

5 Κρητ. Λαός σ. 118 

Η Αυτόθι σ. 84. 

7 Αύιόθι σ. 116. 
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Εταιρείας *, ή δέ κάθοδός του λήγοντος τού 1820 θά ένέτεινε τήν σχετικήν 

έν Κρήτη κίνησιν, εις ήν ήσαν καί άλλοι μεμυημένοι, κληρικοί τε καί λαϊκοί. 

Έκραγείσης τής 4 Ελλη ν. Ιπαναστάσεως οί επίσκοποι τών ανατολικών 

έπαρχιών έκλήθησαν υπό τού μητροπολίτου, εντολή τού έν Μ. Κάστρφ πασά, 

εις τήν έδραν του' έσκοπεύετο, άφ1 ενός μέν νά πιέσουν λαόν καί προκρίτους 

νά μή συμμετάσχουν τής πανελληνίου έξεγέρσεως, εξ άλλου δέ νά κρατηθούν 

οί πνευματικοί ηγήτορες τού τόπου ώς όμηροι. Ώς δ5 ό Γρηγόριος ο Ε' έν 

Κ<»ν/λει, ούτω καί ό Γεράσιμος μετά τής συνόδου του έξέπεμπον φρικτούς 

κατά τών επαναστατών άφορισμούς καί έξώρκιζον τον λαόν νά μένη πιστός 

εις τήν τουρκικήν αυθεντίαν 2. "Αλλά μετά τον έν Χανίοις, μεσούντος τού 

Μαΐου απαγχονισμόν τού Κισάμου καί Σέλινου Με?ιχισεδέκ Σαρπάκη καί 

τού Κυδωνιάς καί ’Αποκορώνου Καλλινίκου Δεσποτάκη τήν κάθειρξιν 3, 

μαθόντων τών έν Μ. Κάστρφ τούρκων τά τών σφαγών τής Σμύρνης καί 

Κων/λεως 1 καί γενομένης «οχλαγωγίας», δ μέν μητροπολίτης μετά τών επι¬ 

σκόπων τής Κνωσού Νεοφύτου Φυντικάκη, τής Χερσονήσου Τωακείμ, τής 

Λάμπης Ιεροθέου καί τής Σητείας Ζαχαρίου καί πιθανώς τού Διοπόλεως 

Καλλινίκου5 εσφάγησαν έν τή πρωτεούση, δ δ’επίσκοπος Πέτρας Τωακείμ, 

ι Ξανθουδίδου, Κρήτη Άθ. 1909 σ. 126 κέ- 

2 Πρβλ. τήν πηγήν τής ιστορίας ταύτης Κ ρ ιτ ο β. σελ. 39 κ.έ. «Ευθύς δ’ άμα έγιναν 

γνωστά καί ενταύθα τά κατά την Κυδωνιάν καί Ρεθύμνην γεγονότα, ό Σερίφ πασάς τοϋ 

Ηρακ?«είου.... ενέδωκεν εις τήν επίμονον αΐτησιν τοΰ νά όπλοφορήσωσιν άπαντες οί 

τοΰρκου καί παρευθύς δεν ήκούετο άλλο ή κρότος τρομακτικός διηνεκών πυροβολισμών 

νυχθη[ιερόν ώς εις πο?α>στένακτον μάχην. ... Συνεχώς έπρόσταξεν ή εξουσία τόν μητρο¬ 

πολίτην καί τούς λοιπούς επισκόπους καί έξέδιδον προκηρύξεις καί φρικτούς άφορι- 

σμούς συνάμα καί ιδίως έκαστος προς τόν κατά τήν έπισκοπήν του λαόν, διά νά είναι 

πιστοί εις τήν οθωμανικήν βασιλείαν καί τέλος έπέβαλον είς τόν πρώτον ώστε οσον 

τάχος νά μετακαλεσθώσιν οί έπίσκοποι άπό τάς επαρχίας, οί ήγούμενοιτών μοναστηρίων, 

οί πρότερον άποδράντες τού φρουρίου διάσημοι πολΐται. καί νά έπιστραφώσι 

τάχιστα εις τό φρούριον, έπί απειλή, οτι, εάν άπειθήσωσι θέλουσι δημευθή αί περιου- 

σίαι των...... 

3 Κ ρ ιτ ο β. σ. 1 κ.έ. Ξανθουδίδης, "Ενθ’άνωτ. σ. 126-7. Επισκόπου Κυδτονίας 

Αγαθάγγελου Ν ι ν ο λά κ η, Λόγος έπί τή εορτή τής έκατονταετηρίδος, έν Χανίοις 

1930 σελ. 7 κ.έ. 

4 Κατά Κριτοβ. τήν νύκτα τής 23 προς τήν 24 Ιουνίου κατέπλευσεν έξ Αλικαρ¬ 

νασσού τουρκοκρής τις Μπιλάλ Πουλάκας- «οΰτος μετακόμισε καίτάταριν έκτου Βυζαν¬ 

τίου άποστελλόμενον μέ σουλτανικά προστάγματα καί ένα δερβίσσην», οΐτινες μετέδωκαν 

τάς περί σφαγών ειδήσεις. Ή δ’ αποστολή μετά τοΰ δερβίσσου καί τών σουλτανικών 

διαταγών δεικνύει πόσον ολίγον αμέτοχος ήτο ή επίσημος Τουρκία εις τάς «οχλαγω¬ 

γίας», καθ'άς έφονεύοντο χιλιάδες χριστιανών μετά τών προκρίτων των καί τών πνευ¬ 

ματικών αρχηγών. 

5 Κατ’ επιστολήν τοΰ φιλίστορος γέροντος Σ. Νικολαΐδου, χρονολογουμένην άπό 

τοΰ 1900 «ό Διοπόλεως Καλλίνικος καί ό Αύλοποτάμου ήσαν πεθαμένοι είς τήν μονήν 

τών Άπεζανών πρότερον». Πρβλ. ΑΙ σφαγαι έπί Άγριολίδη, έφ. Έλ. Σκέψις Β' άρ. 526 
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καθυστερών εις την επαρχίαν του εΰρεν εκεί υπό των τούρκων τοΰ Χουμε- 

ριάκου τό αυτό τέλος 1. Δεδομένου δ’ δτι και δ Ρεθΰμνης άπέθανεν είς τάς 

Φύλακας, δπου ερρίφθη κατόπιν «οχλαγωγίας» τοπικής 2, μόνον δ Τέρας 

Αρτέμιος διεσώθη καί οΰτος, διότι εύρίσκετο έξω τής νήσου 3. Ό Αύλοπο¬ 

τάμου είχεν άποθάνει τφ 1820 έκ πανώλους 4 δ δ’ Αρκαδίας Νεόφυτος 

αχθεις εις Μ. Καστρον ιος μητροπ. επίτροπος άπέθανεν έκ τής ιδίας νόσου 

(θέρος 1821), έμεινε δ’ έπιτροπευων ό Μελέτιος Νικολετάκης, τότε αρχι¬ 

διάκονος δ. 

Εκ των δεκατριών δ αρχιερέων τής νήσου ούδείς ύπελείφθη διά τό 

μυστήριον τής χειροτονίας και την καθιέρωσιν ναών, ώστε εις έγγραφόν των 

οι κάτοικοι Σφακίων εζητουν άπο τον Αλεξάνδρειάς Θεόφιλον ένδοσιν 

πατριαρχικήν προς αναστηλωσιν καί καθαγιασμόν μιανθέντων ναών, έν άπου- 

σια αρχιερεών «... και αφανισαν και εφονευσαν όλους τούς αρχιερείς τής 

Κρητης έκτος τοΰ Ρεθΰμνης και Κυδωνιάς, τον μέν Κυδωνιάς έχουν εις την 

πλέον εσωτερικήν καί ασφαλή φυλακήν, τον δέ Ρεθΰμνης εις ένα καταφρο- 

νεμένον καί άχρηστον δσπίτιον καί τόσον δυσώδες, οπού μόνον δι’ αυτούς 

έχρησίμευε. Τούς δ’άλλους από φούρκα, σπαθί καί μπάλα τούς έφόνευσαν» 6. 

17. Μεθόδιος ό από Καρπάθου (1823). 

Ουτος εκλεγείς Κρητης δεν άπεδέχθη τό αξίωμα διά την ακαταστασίαν 
των καιρών 7. 

18. Καλλίνικος ό εξ Άγχιάλου (1823- 1831). 

Δυο καί πλέον έτη μετά τον μαρτυρικόν θάνατον τοΰ Γερασίμου ή ιερά 

Σύνοδος Κων/πόλεως εξέλεξε τον έξ Άγχιάλου Καλλίνικον. Τό έπικυρωτικόν 

10 Μαΐου 1930. Ηράκλειον. Πάντες όμως οί γράψαντες φέρουν τον Καλλίνικον σφα- 

γέντα τφ 1821, από τοΰ Κριτοβουλίδου άντλοΰντες. (Π α π α δ οπετρ άκη, Τστορ. Σφα- 

κίων ο 220 κ.ά.). 

1 Κριτοβ. σ. 42 καί Νινολάκη, Ένθ’ άνωτ. σ. 9. Ό δεύτερος λέγει καί τον 

Αρκαδίας σφαγέντα εις τήν επαρχίαν του· άλλα περί τοΰτου οραπεραιτέρω καί, εις τά 
κατά τήν επισκοπήν Αρκαδίας. 

2 Κριτοβ. σ. 10, Νινολάκη σ. 9. 

3 "Ορα επιστολήν Σ. Νικολαίδου, νΕνΘ’άνωτ. 

4 Τινές ήμφεσβήτησαν τήν ΰπαρξιν πανώλους κατά τό 1820, άλλ’ έκ τοΰ παρατιθεμέ- 

νου άνεκδότου σημειώματος τοΰ Ζ. Πρακτικίδου (συλλογή του ΙΑΚ) άναιρεΐται η άμφι- 

σβήτησις· «1820 Μαΐου 17 άπέθανεν ή θεία μου Ελένη, άδελφή τοΰ πατρός μου, μέ 

πανούκλαν καί έμεινε κ?.ηρονόμος ό πατήρ μου εις τό πράγμα της κινητόν καί άκίνητον». 

3 Νικολαίδου, Ένθ’ άνωτ., Σταυρ. ΣΚ 179 σ. 2 καί Τιμοθέου, έπισκόπου 

Ρεθΰμνης (νΰν Κρήτης) Κρήτη, έκκλ. ιστορία. ΜΕΕ ΙΕ' σ. 196. 

3 Γρύφωνος Εύαγγελίδου, Ανέκδοτον έγγραφον έκ Σφακίων. Μύσων Α' 39-40. 

7 Όρα Τιμόθεον Βενέρην, "Ενθ’ άνωτ. δστις λέγει δτι ό Μεθόδιος εγένετο 

μετά ταΰτα Ρόδου καί Βερροίας. Επομένως άλλος Μεθόδιος θά είναι ό τφ 1835 συν- 

υπογράφων μετά του Μελετίου Νικολετάκη ώς «0 Καρπάθου καί Κάσσου Μεθόδιος» 

(Κρ. Λαός σ. 144). 

Ειδήσεις καί έγγραφα τής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας. 20ό 

τής εκλογής του φιρμάνιον λέγει «επειδή ό έκ τοΰ πατριαρχικού θρόνου έξαρ- 

τώμένος μητροπολίτης Κρήτης... Γεράσιμος έδολοφονήθη καί ή θέσις τής 

μητροπόλεως τούτης διατελεΐ κενή, συνήλθον επί τοΰτω ο είρημένος πατριάρ¬ 

χης καί οϊ συνοδικοί μητροπολιται καί έξελέξαντο ώς κατάλληλον καί δεδο- 

κιμασμένης πείρας περί τήν ακριβή έκτέλεσιν τών είς τήν χριστιανικήν θρη¬ 

σκείαν υπαγόμενων υποθέσεων τον αρχιερέα Καλλίνικον, ού τά τέλη σφρα- 

γισθείησαν έπ’αισίοις οΐωνοίς_» 

Επειδή τό φιρμάνιον λέγει αυτόν αρχιερέα, θά ήτο επίσκοπος προ τής 

εκλογής του είς τον μητροπολιτ. θρόνον Κρήτης. Ούτος έλθών είς Κρήτην 

έφρόντισε νά συμπληροίση τάς χηρευοΰσας έπισκοπάς· καί πρώτον μέν ένήρ- 

γησε καί έχειροτονήθη έν Κων/πόλει ό συμπατριώτης του Διορόθεος Διαμαν- 

τίδης επίσκοπος Πέτρας. Είτα ό ίδιος έχειροτόνησε τον Αρκαδίας Μάξιμον, 

τον Χερρονήσου, τρίτον ώς Σητείας τον αρχιδιάκονον τοΰ Γερασίμου Μελέ- 

τιον, τέταρτον τον Ρεθΰμνης Ίωαννίκιον καί τελευταίον τον Κυδωνιάς 

Αρτέμιον. Κατήργησε δέ τήν επισκοπήν Κνωσού, προσθέσας οΰτω είς τήν 

περιοχήν τής μητροπόλεως τάς επαρχίας Μαλεβιζίου καί Τεμένους 2. 

Έξ ένθυμήσεως μανθάνομεν «1827 ό πανιερώτατος δεσπότης καί κυρίαρ¬ 

χης άγιος Κρήτης κύριος κύριος Καλλίνικος αφιέρωσε μίαν κανδήλαν άργυ- 

ράν εις τον ναόν τοΰ αγίου μεγάλομάρτυρος Μηνά, ήτις ζυγιάζει δρ. 82, διά 

μημόσυνον τών αυτού γονέων Δημητρίου καί Μεταξένιας» 3 Ευρισκόμενος 

δέ τώ 1830 είς Χανιά άπέθανε 4. 

19. Μελέτιος Νικολετάκης, ό από Σητείας (1831-1839). 

Ούτος άνήκεν είς λόγιαν οικογένειαν τοΰ Μ. Κάστρου, αφού πρόγονός 

του υπήρξε Γεώργιος Νικολετάκης εκκλησιάρχης5, ιατρός, έξάδελφος δ5 ό 

Αύλοποτάμου Καλλίνικος. Υπηρέτησε δέ τον Γεράσιμον Παρδάλην ώς αρχι¬ 

διάκονος καί ώς τοιοΰτος έπετρόπευε τώ 1821, έν απουσία έπισκόπου, μετά 

τήν σφαγήν καί τον άφανισμόν τών συνοδικών 6. Ώς είδομεν, ό Καλλίνικος 

τον έχειροτόνησε Σητείας· άποθανόντος δέ τούτου, έξελέγη μητροπολίτης. 

Μεταβάς είς Κων/πολιν διά νά προχειρισθή, έχειροτόνησεν έκεΐ τον 

Λάμπης Καλλίνικον, προσαρτήσας είς τήν επισκοπήν ταύτην καί τήν επαρ¬ 

χίαν Σφακίων. Επίσης τήν χηρεύουσαν έπισκοπήν Χερρονήσου ήνωσε μέ 

τήν μητρόπολιν, έχειροτόνησε τον συγγενή του Καλλίνικον Αύλοποτάμου, 

όσης εγένετο καί Ρεθΰμνης, ένωθεισών τών επισκοπών (1838). Ήνώθησαν 

δ’ έπί τών ημερών του αι έπισκοπαί Τέρας μέ τήν Σητείας καθώς καί Κυδω- 

4 Χρ. Κρ. Β’ σ. 237. 

2 Σταυρ. ΣΚ 180. 

3 Κρητ. Λαός σ. 118 - 9. 

4 Σ. Ν ικολαίδης, "Ενθ' ανωτέρω. 

3 Χρ. Κρ. Α’ 380 σημ. 2. 

6 Σ. Ν ιχ ο λ αΐδ η ς, Ένθ’άνωτ. 
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νιας μέ την Κισάμου ώστε, δτε άπέθανε (1839), νά ύπάρχη ή μητρόπολις μέ 

εξ μόνον έπισκοπάς (Αρκαδίας, Πέτρας, Τεροσητείας, Ρεθύμνης καί Αΰλοπο- 

τάμου, Λάμπης και Σφακών καί Κυδωνιάς καί Κισάμου) 1. 

Ένθύμησις περί τούτου λέγει «1839 αφιέρωσαν οΐ συγγενείς τοΰ εν 

μακαρία τή λήξει πρφην μητροπολίτου Κρήτης Μελετίου εις τον ναόν του 

μεγα?ιθμάρτυρος Μηνά διά μνημόσυνόν του την κόκκινη ν μίτραν καί ένα 

σάκκον χρυσόν καί μίαν ζυγήν ποτηροκαλΰμματα 2. 

20. Π ορφύρ ιος Φωτιάδης από Μυτιλήνης (1839). 

Ουτος ήτο Λέσβιος' από Σερρών έγένετο τφ 1829 Μυτιλήνης, τφ 1839 

προεβιβάσθη εις τον θρόνον Κρήτης- άλλα δεν έδέχθη καί παραιτηθείς άνε- 

παυετο έν Μυτιλήνη, ένθα καί άπέδανε τή 9 Φεβρουάριου 1852 8. 

21. Καλλίνϊκος δ Γαργαλάδος (1839 - 1842) 4. 

22. Καλλίνικος δ Χοΰγιας (1842-3). 

Ουτος φαίνεται δτι ήτο Κρής, διότι άφιερωτής τοΰ αγίου Μηνά κατά 

τό 1761 ώνομάζετο Δημητράκης Χοΰγια 5. Ό Καλλίνικος ουτος προέβη εις 

αντικανονικός ένεργείας. Τφ 1843 άπέσπασε την Χερρόνησον από τής μητρο- 

πόλεως καί εχειροτόνησεν επίσκοπον Χερρονήσου τον τότε ηγούμενον τής 

μονής Κεράς Μελέτιον 6. Ό πατριάρχης Γερμανός Δ', μαθών δτι δ Καλλ. 

προΰτίθετο νά χωρίση από τής μητροπόλεώς του τάς ηνωμένας αυτή έπισκο¬ 

πάς, άποκαταστήση δ3 έν αΰταΐς ίδιους επισκόπους, άπηγόρευσε διά των από 

15 Μαΐου 1843 επιστολών εις μέν τον μητροπολίτην νά προβή εις τον χωρι¬ 

σμόν, εις τούς επισκόπους δέ νά μετάσχουν τής ψηφίσεως καί χειροτονίας 

επισκόπων έν ταΐς υπό τοΰ εαυτών μητροπολίτου τυχόν αύθαιρέτως χωρισθη- 

σομέναις από τής μητροπόλεως έπισκοπαΐς 7. "Εστάλη δέ τότε έ'ξαρχος δ πρφην 

Σμύρνης Χρύσανθος, δστις, καί, παυθέντος τοΰ Καλλινίκου, τον διεδέχθη. 

23. Χρύσανθος ό Λέσβιος, από Σμύρνης. (1843-1850). 

Ουτος ήτο πατριαρχικός έ'ξαρχος εις Κρήτην, έξελέγχων λογαριασμούς 

μοναστηρίων, ώς φαίνεται εκ κωδικός τής μ. 'Αγ. Τριάδος έτους 1843 «ό 

πρώην Σμύρνης καί έ'ξαρχος πατριαρχικοΰ θρόνου Χρύσανθος έπιβεβαιοΐ» 

καί περαιτέρω «ό Κρήτης Χρύσανθος» 8. 

3 Σταυρ. ΣΚ σ. 180. 

2 Κρητ. Λαός σ. 116. 

3 Τιμοθέου Βενέρη, ΜΕΕ ΙΕ'σ. 196. Τάς κυριωτέρας πληροφορίας περί τούτου 

οφείλω είς τον φίλον κ. Εύάγγ. Σαβράμην, άντλήσαντα έκ τοΰ Ευστρατίου Δράκου, 

Λεσβιακά Τοπογραφικα καί εκκλησιαστικά ήτοι κλπ. τόμ. Β' σελ. 11-12 Άθήνησι 1899. 

4 Βενέρης, Ένθ’ ανωτέρω, καί Σταυρ. ΣΚ σ. 180. 

5 Κρ. Λαός σ. 84 καί 117. 

ϋ Σταυρ. ΣΚ. σ. 180-181. 

7 Κ. Μ. 'Ράλλη, Περί διαιρέσεως των επισκοπών. Πρ. "Ακαδημίας Αθηνών τόμος 

ΣΤ', 1931, σ. 306 -9. 

8 ΕΕΒΣ. Θ' σ. 349. 
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Έν έτει 1843 ήκυρώθη δ άντικανονικώς καί άνευ άδειας τής πατριαρ. 

συνόδου γενόμενος χοιρισμός τής επισκοπής Χερρονήσου από τής μητροπ. 

Κρήτης, έκελεύσθησαν δέ διά τοΰ από 31 Δεκεμβρίου 1843 πατριαρχ. καί 

συνοδικοΰ γράμματος ό μέν μητρ. Κρήτης Χρύσανθος, ϊνα διά τό έκθεσμον 

καί άπαράδεκτον τής τοΰ προκατόχου του περί χωρισμοΰ πράξεως άπομα- 

κρύνη τής Χερρονήσου τον έν αυτή παρανόμως χειροτονηθέντα επίσκοπον, 

διατελή δ’ έχων ήνωμένην την είρημενην επισκοπήν τή μητροπόλει του, δ δέ 

κλήρος καί λαός τής Χερρονήσου νά μή άναγνωρίζη τον παρανόμως χειρο- 

τονηθέντα επίσκοπον, διατελή δ’ άναγνωρίζων άρχιερέα τον μ. Κρήτης Κ Τφ 

1850 δ Χρύσανθος μετετέθη είς Φιλιππούπολιν, εξελέγη δ’ δ 

24. Σωφρόνιος ό από Αίμου (1850), δστις παρητήθη ευθύς. 

25. Δ ιο νύ σ ιος δ Βυ ζ άν τ ιος από Βόσνης (1850 -1856) 2 

26. Ίωαν ίκιος 8 Ζαγορίσ ιος από Ίωαννίνων (1856-58) ό Ξεφλού- 

δης, καλούμενος οΰτω διά τοΰ δέρματος νόσον. 

Ουτος σκανδαλωδώς φιλότουρκος καί ύποστηρικτής τοΰ ασώτου Βελή 

πασά, υίοΰ τοΰ Μουσταφά Κιριτλή πασά, καθ’ οΰ έξηγέρθη ή Κρήτη την 

άνοιξιν τοΰ 1858 καί συνεταίρος έν τή υποστηρίξει ταύτη μετά τοΰ προξένου 

τής Αγγλίας ’Όγλεϋ καί τοΰ υπαλλήλου τής Γ. Διοικήσεως Φωτιάδου καί 

τής Έλισσάβετ Κονταξάκη, περιωνύμου γυναικός διά την λογιότητα καί την 

άνάμειξιν είς τήν πολιτικήν 8, δεν έτύγχανε τών συμπαθειών τοΰ κρητικοΰ 

λαοΰ. Καί αυτό τό Οίκου μ. Πατριαρχεΐον τφ έγραψεν επιστολήν, έν ή τφ 

ελεγεν «οτι οί πρόξενοι ολοι κατεφέροντο εναντίον του, δτι δεν έπροσπάθησε 

νά οίκονομή τάς περιστάσεις, άλλ’ επεσκέπτετο τον Βελή πασάν καί συνανε- 

στρέφετο άεννάως εκείνους εναντίον τών όποιων ή νήσος άπασα κατεφέρετο» 

έπίεζε δ’ αυτόν διά τοΰ μεγάλου πρωτοσυγκέλλου καί πατριαρχικού εξάρχου 

Διονυσίου είς παραίιησιν. Μετά δέ τό έν Χανίοις έπεισόδιον καί τον θάνα¬ 

τον τοΰ Κυδωνιάς καί Κισάμου Καλλίστου (περί ού περαιτέρω εν τή οικεία 

θέσει) ή έδηλητηριάσθη υπό τών έν Χανίοις ελληνοφρόναιν, ώς ισχυρίζεται 

έν άνεκδότω προς τον ’Όγλεϋ επιστολή της ή Έλισσάβετ, ή έκ τής θλίψεως 

1 Ρ άλλης, Ένθ’ ανωτέρω καί ΕΕΚ σ. 131-2, 133-δ, 135-6. 

2 Κατά π?ι.ηροφορίαν τοΰ κ. Έ. Γενεράλι, είς έγγραφον Ί. Μονής Άσωμάτων τοΰ 

1848, ύπογραφόμενον υπό τοΰ μητρ. Κρήτης Χρυσάνθου, «ό Κρήτης Διονύσιος ύποβε- 

βαιοΐ» τφ 1852 μετά σφραγίδος. 

3 Τούτον ό Κριτοβ. λέγει Ιερόθεον (σελ. 626 έν σημ. καί 565), άλλ’ ή σύγχρονος καί 

φίλη του Κονταξάκη, περί ής ευθύς κατωτέρω, ρητώς τον ονομάζει Ίωαννίκιον, άστε 

ούδεμία περί τούτου άμφισβήτησις νά χοιρή. 

3 Περί Κονταξάκη ορα Κ. Γ. Φουρναράκη, Έλισσάβετ Κονταξάκη ή Βασιλακο- 

πούλα. Κρητικά Α' 41 - 44. Χανιά 1930 καί ίδιον φάκελλον εγγράφων ΙΑΚ. Όμοίοις 

Π. Κριάρη, Ιστορία Κρήτης. Χανιά 1902 σ. 485-7, Ψιλάκη, Ιστορία Κρήτης. Χανιά 

1909 Γ’ σ. 820 καί σημ. και εφημερίδα Έλευθέραν Γνώμην Χανίων φύλλον 99 τής 30 

Μαρτίου 1931. 
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άπέθανεν εν Χανίοις μεσοΰντος τοΰ Ιουλίου 1858, κηδευθείς κατά τρόπον 
ήκιστα άρμόζοντα εις τό αξίωμά του Κ 

27. Διονύσιος Χαριτωνίδης (1858-1868). 

Οΰτος έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ 1820. Εισελθών δ’ από τοΰ 1851 

εις την υπηρεσίαν των πατριαρχείων άνήλθε δι’ όλων των βαθμιδών εις την 

θέσιν του μεγάλου πρωτοσυγκέλλου. Τη 27 Ιουλίου 1858 έχειροτονήθη 

Κρήτης, ώς τοιοϋτος δέ παρέμεινε μέχρι του 1868. Έγένετο διαδοχικως 

Διδυμοτείχου, Άδριανουπόλεως (1873), Νίκαιας (1880), Άδριανουπόλεως 

(1886) καί οικουμενικός πατριάρχης (26 Ίαν. 1887-12 Αυγ. 1899, δτε απέ- 

θανεν) 2 3Επί τής εν Κρήτη άρχιερατείας του τω μέν 1859 έχωρίσθη ή Κίσα- 

μος από τής Κυδωνιάς, τω δέ 1862 άνασυνεστήθη ή επισκοπή Λάμπης και 

Σφακίων. Προέκυψε δέ καί ζήτημα σοβαρόν τω 1859- οί καθολικοί δήλα δή 

μοναχοί ασκοΰντες προσηλυτισμόν των ορθοδόξων ΰπισχνοΰντο την γαλλικήν 

προστασίαν επειδή δ έλαβε τό πράγμα ασυνήθη διάστασιν, ελήφθησαν έκτακτα 

μέτρα διαφωτίσεως τοΰ πληθυσμοΰ, άποσταλέντων ιεροκηρυκών καί κληρι¬ 

κών. Ό Διονύσιος διά προκηρΰξεώς του έκ Χανίων (31 Δεκεμβρίου 1859) 

εξηγεί την απάτην των προσηλυτιστών, έκάλει δέ τούς πλανηθέντας να έπα- 

νέλθουν εις τήν ορθοδοξίαν3. Ή κατά τήν έπανάστασιν δέ τοΰ 1866-69 

πολίτικη τοΰ ζλιονυσιου δεν η δυνατό νά είναι ευνοϊκή τοΰ κινήματος Λ. 

28. Μελέτιος ό Καλΰμνιος (1868- 1874 καί 1877 - 1882). 

^ "Από Συνάδων γενόμενος μητροπ. Διδυμοτείχου (1860) μετετέθη κατά 

Νοέμβριον 1868 εις Κρήτην, ήν έποίμανε μέχρι τής 23 Νοεμβρίου 1874, 

δτε επανήλθεν εις Διδυμότυχον, τοΰ μητροπολίτου αύτοΰ Σωφρονίου μετα- 

τεθέντος εις Κρήτην. Έκεΐθεν πάλιν μετετέθη εις Κρήτην τή 6 Ιουνίου 

1877, άπέθανε δέ διατελών μητροπολίτης Κρήτης εις Ηράκλειον τή 13 

Αύγουστου 1882. 

Εις στιχηρόν λίβελλον τοΰ 1873 ό ριμαδόρος αποτεινόμενος προς τον 
σουλτάνον γράφει: 

καο μη ρωτάς πασάδες σου μήτε μητροπολίτη 

γιατί κι αντος εγίνηκε ενα με τσοι πασάδες 

Ψυχή> ζωή τον καί τιμή δίνει για τσοι παράδες 5. 

ι Ολως άνακριβώς διηγούνται τά τοΰ θανάτου τοΰ Τωαννικίου οί έξιστορήσαντες 
τούτον 1 ρηγ. Παπαδο πετράκη ς, Ιστορία Σφακίων σ. 459 κ.έ. Ψιλάκης, Ένθ’ 
ανωτ. σ. 826-7. Κριαρης, Ενθ’ανωτ. σ. 113-20. Διότι όχι μόνον δεν άπέθανεν ό 
Ιωαννικιος ημέρας τινάς άπό τοΰ θανάτου τοΰ Καλλίστου, άλλα πιθανώτατα τόν Ιού¬ 
λιον, μετά την αναχώρησιν τοΰ Βελή πασά. "Οχι μόνον δέν έκηδεύθη, ώς παρεστάθη, 
«υπο τεσσάρων ετεροθρήσκων αχθοφόρων», άλλα καί ύπό ιερέων έτάφη, καίλόγος έξ- 
εφωνηθη εις αυτόν, αδιαφορον άν έπικριτικός τής πολιτείας του. ' 

2 Μ. Ί. Γεδεών, ΜΕΕ Θ' εν τή λέξει. 

3 Τήν προκήρυξιν ορα παρά Π. Κρ ιάρη. Ένθ’ άν. σ. 127 - 29, οπού καί τά σχετικά. 
Ορα παρα Κ ρια ρ η αυτόθι σ. 134 - 5, έπικύρωσιν αναφοράς σφακιανών ύπό Διο¬ 

νυσίου και τεσσάρων αρχιερέων. 
5 Κρητικά, Α' σε λ. 20. 
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Έκ τούτου φαίνεται, δτι ό Μελέτιος ήτο φιλότουρκος καί φιλοχρήμα¬ 

τος 1. Έπί τούτου ήγέρθη καί τό θλιβερόν καί μακροχρόνιον επισκοπικόν 

ζήτημα, τά καλούμενα δεσποτικά, έκανονίσθησαν δέ τά εκκλησιαστικά 

δικονομικά ζητήματα τά προκύψαντα έκ τής μεταβολής τής πολιτικής κατα- 

στάσεως (1878), δι" «Ειδικής Δικονομίας» 2. 

29. Σωφρόνιος ό άπό Διδυμοτείχου, (1874- 1877). 

Ούτος, ώς ανωτέρω έλέχθη, μετετέθη έκ Διδυμοτείχου εις Κρήτην, έντεΰ- 

θεν δέ πάλιν εις Διδυμότειχον. 

30. Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης άπό Χερρονήσου (1882-1897). 

Οΰτος ήτο έξ Ηρακλείου Κρήτης, έχειροτονήθη έπί Μελετίου έπίσκοπος 

Χερρονήσου (1870- 1882), έγκαθιδρυθεις δ" είς τήν μητρόπολιν μετά τόν 

θάνατον τούτου 3 κατώρθωσε νά δώση λύσιν είς τά δεσποτικά Λ. Ό θάνατός 

του 5 συνέπεσε μέ τάς άνωμαλίας τοΰ 1897, ώς έκ τούτου δ" ή εκλογή ώς δια- 

ι Ό Ν. Ί. Παπαδάκης, Ποίημα Ιστορικόν, Κρητικά Α' σ. 24 κακώς άποδίδων 
τό ποίημα είς τόν Ιστορικόν Ψιλάκην υπεραμύνεται του Μελετίου άναφέρων τάς διενέ¬ 

ξεις του μέ τόν μουτεσαρίφην Ηρακλείου διά τε τό ζήτημα τής Παναγίας Καλυβιανής 
καί τάς εξωμοσίας, άτινα ήσαν καί αφορμή τής έκ Κρήτης άνακλήσεώς του. Υποθέτει δέ 
ότι καί οί στίχοι υπαινίσσονται τήν δράσιν τοΰ Διονυσίου. ’Αλλ’ είναι δύσκολον νά 
πιστεύσωμεν ότι ό κρής στιχουργός ό γνωρίζων τόσα άλλα ήγνόει ότι ό Διονύσιος είχε 
μετατεθή έκ Κρήτης πέντε έτη προηγουμένιος. Ημείς ύπολαμβάνομεν τούς στίχους ώς 
γενικόν ψόγον κατά των έκάσιοτε μητροπολιτών, οΐτινες έξ αυτής τής φύσεως τής 
θέσεώς των δέν ήδύναντο νά πράξουν άλλως. 

2 "Ορα Ί. Σκαλτσούνη, Απομνημονεύματα άναφερόμενα εις τήν άναγέννησιν 
τής Κρήτης. Έν Χανίοις 1900 σ. 239 κ.έ. 

3 Μετά τήν είς Κων/λιν έγκαθίδρυσίν του, επανερχόμενος είς Χανιά άπεβιβάσθη διά 
τής λέμβου τοΰ έλλ. προξενείου, φερούσης τήν έλλην. σημαίαν, τοϋτο 6’ ήρκεσε νά προ- 

καλέση έπεισόδιον (ορα έπιστο?ιήν Λεβίδου έν άλλη?.ογραφία Άργυροπούίωυ ΙΑΚ άπό 
27 Δεκεμβρίου 1882). 

ί Ιερόθεος ό Πραουδάκης εκλεγείς Κυδωνιάς είς άντικατάστασιν τοΰ θανόντος 
Γαβριήλ δέν έγένετο δεκτός έν Χανίοις, ώς σφακιανός. Ήσαν δέ σφακιανοί επίσκοποι 
μέν ό Γρηγόριος Παπαδημητράκης 'Ιεροσητείας καί ό Λάμπης καί Σφακίων Εύμένιος, 

έψηφισμένος δέ Κισάμου καί Σέλινου ό Παρΰένιος Κελαϊδής. Ούδ’είς τόν μητροπολίτην 
επετράπη νά λειτουργήση έν Χανίοις, δι’ δ ό μέν “Ιερόθεος μετετέθη είς τήν Ρεθύμνης 
καί Αύλοποτάμου, ή δέ σύνοδος ήθελε νά χειροτονήση τόν Δισρόθεον Κλωναράκην (τόν 
κατόπιν Κισάμου) άπαρέσκοντα όμως τή Διοικήσει. Ό λαός ύπεθείκνυε είς μέν τήν Κυδω¬ 

νιάν τόν Νίκανδρον, είς δέ τήν Κίσαμον τόν πολύν Παρθένιον Περίδην οί μέν, τόν ηγού¬ 

μενον 'Αγ. Τριάδος Γεράσιμον Σφακιωτάκην οί δέ. Ό Κελαϊδής παρητήθη τω 1882 τής 
χειροτονίας (βλέπε άλ?.ηλογραφίαν του ΙΑΚ), τό δ’ ολον ζήτημα έληξε διά τής κατά τό 
1887 μεταθέσεως τοΰ Αρκαδίας είς τήν Κυδωνιάς, καί χειροτονίας τοΰ Παρθενίου Μπι- 
τσάκη έκ Σέλινου έπισκόπου Κισάμου καί Σελίνου. Ή 6’ όλη διαίρεσις τοΰ λαοΰ διά τά 
δεσποτικά ήτο άποτέλεσμα τοΰ κατά τό 1878 (Σύμβασις Χαλέπας) είσαχθέντος προώρως 
έν Κρήτη κοινοβουλευτισμού (όρακαί έφημ. "Απτερα, φύλλα 32 καί 33, Δεκεμβρίου 1880, 

Χανιά- ομοίως έφημ. Λευκά νΟρη 5 Δεκεμβρ. 1886 Χανιά). 

5 Φωτογραφία του μετά τής ίεράς Συνόδου (Αρκαδίας Νικοδήμου, Χερρονήσου 

Επετηρις Εταιρείας: Βυζαντ. Σπουδών, Ετος Γ. 14 
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δόχου του του Ευ μεν ίου Ξηρουδάκη από Λάμπης ήγειρε δεινήν εριν εν 

Κρήτϊ) και ζήτημα μεταξύ αρμοστείας Κρ. Πολιτείας και πατριαρχείου, διάρ¬ 

κεσαν επι διετίαν, μετά την λήξιν τού οποίου τά εν Κρήτη εκκλησιαστικά 

πράγματα διηυθετήθησαν κατά τρόπον έκφεύγοντα των ορίων τής παρούσης 
μελέτης 1. 

II. ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ 

1. Κνωσόν. 

Ή επισκοπή Κνωσού άπετελεΐτο από τάς επαρχίας Μαλεβιζίου και 

Τεμένους. Συνεχωνεύθη, ώς εϊδομεν, επί μητροπ. Καλλινίκου τού εξ Άγχιά- 

λου (1823) μέ τήν μητρόπολιν. Γνωστοί επίσκοποί της: 

1. Μεθόδιος «1744 άφιέρωσεν ό άγιος Κνιοσού κυρ Μεθόδιος φελό- 

νιον κόκκινον ένα, κλαδιά καί στιχάρι άτλαζένιον ένα κίτρινον φγιοράδο διά 
μνημόσυνόν του» 2. 

2. Ανώνυμος, περί οΰ ή ενθύμησις «’Έδωκεν ό πρωτοσΰγκελλος τού 

άγιου Κνωσού ό κυρ Γεδεών εις τήν εκκλησίαν τού αγίου Μηνά γρόσσια εκα¬ 

τόν σαράντα διά νά κάμουν κανδήλα μέ 4 φωτιές» 3. 

3. Ο εις τό δημοσιευόμενου έγγραφον 4 ύπογραφόμενος Κνωσού 
Γεράσιμος. 

4. Ό Νεόφυτος Φυντικάκης σφαγιασθεϊς τή 24 Ιουνίου 1821 4. 

2. Αρκαδίας. 

ΓΙεριελάμβανε μέρος τής επαρχίας Βιάννου (Ρίζου). Διετηρήθη πάντοτε. 

Επίσκοποι γνωστοί: 

Διονυσίου, Ρεθύμνης "Ιεροθέου, Κυδωνιάς Νικηφόρου, Λάμπης Εύμενίου, Τεροσητείας 

Αμβροσίου, Πέτρας Τίτου, Κισάμου Δωροθέου) εΰρηται εν τή Ί. μονή Γωνιάς. 

1 Περί τών μετά ταϋτα απλώς σημειοϋμεν, δτιό Εύμένιος Ξηρουδάκης έψη- 

φίσθη μέν τω 1897 καί έγκαθιδρύθη αύτοβούλως είς Ηράκλειον, άνεγνωρίσθη δε μόλις, 

τω 1900 (Σκαλτσουνης, Ενθ’ άνωτ. σ. 242-256 καί πολ?.ά εν τφ ΙΑΚ έγγραφα, ών 

αύτόγραφοι ατομικαί έπιστολαί τοϋ Εύμενίου άρκεταί). Διετέλεσε δέ μέχρι τοΰ 1920, 

άλλ από τοϋ 1917 ευρίοκετο έν έξορίρ είς Χίον, δπου καί άπέθανεν. ’Ανεμείχθη πολλά- 

κις άτόπως είς τήν πολιτικήν κατ’ άρχάς πολέμιος τοϋ πρίγκιπος, είτα δέ φανατικός 

του ύποστηρικτής, ητο δέ μορφωμένος καί δραστήριος (πλειότερα είς τά περί επισκο¬ 

πής Λάμπης). Τον Εύμένιον διεδέχθη ό Τίτος Ζωγραφίδης, από Πέτρας, κατ' άρχάς 

ώς αρχιερατικός επίτροπος καί εΐτα ώς μητροπολίτης (1922-25 Άπρ. 1933) καί τοΰτον 

άποθανόντα δ Τιμόθεος Βενέρης από Ρεθύμνης, ψηψισθείς τή 22 Ιουλίου 1933. 

Ούδείς των τριών τούτων συγχρόνων μητροπολιτών εγκαθίδρυση διά βερατίου, ώς οί 

προηγούμενοι τής τουρκοκρατίας. 

2 Κρ. Λαός σ. 85. 

3 Αυτόθι σ. 118. 

4 Ορα τά περί Γερασίμου μητρ. τοΰ Παρδάλη προσημειωθέντα. 
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1. Γαβρ ιήλ, έκ τής ένθυμήσεως «1757 άφιέρωσεν άγιος Αρκαδίας κυρ 

Γαβριήλ σταυρόν ένα άργυρόν μέ μαργαριτάρια μέ τον πόδα παραχρυσωμέ¬ 

νος μέ τήν θήκην καί άξιος δ μισθός αυτού» *. 

2. Νεόφυτος, ύπογραφόμενος εις τό έγγραφον 4 τω 1812 2. 

Ούτος προσκληθείς τφ 1821 υπό τού μητροπολίτου, εντολή τού πασά, εις 

Μ. Κάστρον «καθυστέρησεν καί τήν ημέραν τής σφαγής κατέβη είς Άγιες - 

Παρασκές διά ν5 άνταμώση τούς Χερρονήσου καί Σητείας, διότι εΰρίσκοντο 

εκεί ένεκα τής πανώλους προφυλαττόμενοι καθώς καί ό Λάμπης "Ιερόθεος είς 

Άγ. Μύρωνα καί τούς οποίους ολους έπροσκάλεσεν ο μητροπολίτης δΤ Ιπί- 

τηδες απεσταλμένου κατά έντονον διαταγήν τού Χερίφ πασά, δπου έπρόκειτο 

καί οί τρεις μαζί νά κατέλθουν είς Ηράκλειον έξ "Αγιών Παρασκιών καί εκεί 

έμεινε τότε ό Αρκαδίας μόνος ένθα έμαθε τήν τραγικήν σκηνήν καί επέ- 

στρεψε διά νυκτός είς τήν επαρχίαν του. Προσεκλήθη μετά μήνα ολόκληρον 

παρά τω Χερίφ πασά καί άνέλαβε χρέη μητροπολίτου, διότι ό διοικητής 

Χερίφ είχε σφραγίσει έως τότε τήν μητρόπολιν, άλλα μετά ένα μήνα άπέ- 

θανε καί αυτός έκ τής πανοίλους καί έμεινεν επιτροπεύουν ο Μελέτιος ό αρχι¬ 

διάκονος, ό μετά ταύτα Σητείας» 3. 

3. Μάξιμος, χειροτονηθείς ύπό Καλλινίκου τού έξ Άγχιάλου 4. 

4. Ιωακείμ έξ Άγχιάλου. 

5. Ματθαίος Αρκαδίας μέ έδραν τήν Άνω Βιάννον (κατά πληρο¬ 

φορίαν τού Νεαπόλεως κ. Διονυσίου). 

6. Γρηγόριος περί τό 1875 5, έκ τής μονής Άπανο>σήφη. 

7. Νικηφόρος Ζαχαριάδης. Ούτος έγεννήθη είς Πλάτην Λασιθίου 

τω 1835, εγένετο Αρκαδίας 1878-1886, δτε μετετέθη εις τήν Κυδωνιάς. 

Άπέθανεν εν Χανίοις ώς πρώην Κυδωνιάς τή 24 Ίουλ. 1913 6. 

8. Ν ικόδήμος Κατσαράκης έκ Βιάννου (1887 -12 Δεκ. 1900) 7. 

3. Χερρονήσου. 

"Η επισκοπή περιλάμβανε τήν έπαρχ. Πεδιάδος "Ηρακλείου. Έπί Μελε¬ 

τίου Νικολετάκη ήνώθη μέ τήν μητρόπολιν. Ό Καλλίνικος ό Χούγιας τήν 

άπέσπασε (1843) άντικανονικώς, άλλ3 ή Μ. Εκκλησία δεν ένέκρινε τον χωρι- 

ι Κρ. Λαός σ. 117. 

2 Κακώς ό περί πολλά σφαλλόμενος Γρ. Παπαδοπετρά κ η ς, Ένθ’ άνωτ. σ. 

220 τόν ονομάζει "Ανθιμον. 

3 Στ. Νικολαίδης, Ένθ’άνωτ. 

4 Σταυρ., ΣΚ σ. 180- 

5 Εύαγγ. Γ. Φουρναράκη, Γεωγραφία Κρήτης. Σΰρος 1875. 

3 Νεκρολογίαν του δρα είς τήν εφ. Έλ. Βήμα 27 Ιουλίου 1913. Χανιά. 

7 Σταυρ., ΣΚ σελ. 182 σ. 2. Τοΰτον διεδέχθη ό μέχρι σήμερον διατελών Βασί¬ 

λειος Μαρκάκης. 
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σμόν. ΕΙτα άνασυνεστήθη πάλιν (1870;) εως οΰ κατηργήθη διά τού καταστατ. 

χάρτου (1900). Γνωστοί επίσκοποι: 

1. Ραφαήλ επίσκοπος προόην Χερσονήσου Κρήτης· έξελέγη εις διαδο¬ 

χήν του παυθέντος Ζωσιμά τον Ιούνιον του 1699 αρχιεπίσκοπος τής αύτοκε- 

φάλου αρχιεπισκοπής Α' Τουστινιανής "Αχριδών ι. 

2. Γεράσιμος, δστις τήν 8 Μαΐου 1783 καταχωρίζει άφορισμόν κατά 

των μελλόντων νά εξαλείφουν τό μνημόσυνον, δπερ παραγγέλλει, νά γίνη, διότι 

άφΐέρωσεν εις τον άγιον Μηνάν ενα σπίτι «δπερ επριάσατο και ήγόρασε παρά 

του γείτονος Χασάν αγά, κατά τό εξωτερικόν τεμεσούκιον, δπερ έπεδόθη τοις 

επίτροποις τής εκκλησίας αυτής- παραγγέλλει νά μνημονεύεται δ πατήρ του 

Νικόλαος, μήτηρ Παλμέτα και ό ΙΙαΐσιος ιερομόναχος, διδάσκαλός του». Έκ 

τής καταχωρίσειος φαίνεται εγγράμματος 2. 

3. Τ ω α κ ε ί μ, ό σφαγείς τφ 1821. 

4. Μελέτιος, ηγούμενος τής μονής Κεράς, χειροτονηθείς υπό του 

Καλλ. Χοΰγια τω 1843 και απομακρυνθείς διά τό αντικανονικόν τής χειροτο- 

νίας του υπό του Χρυσάνθου 8. Δεν γνωρίζω άν είναι ό ίδιος 6 σημειού- 

μενας ώς συνδρομητής του Κριτοβουλίδου «επίσκοπος Χερρονήσου Μελέτιος» 

τφ 1860 4. * 

5. Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης (1870-1882) ό είτα Κρήτης5. 

6. Διονύσιος Καστρινογιαννάκης ό από Ρεθύμνης (1883-1896) και 

είτα πάλιν Ρεθυμνης β. 

7. Αγαθάγγελος Παπαδάκης εκ Σελλιών εΑγ. Βασιλείου (γεννη¬ 

θείς τφ 1859). Έχειροτονήθη Χερρονήσου τήν 17 Μαρτίου 1896. Τω 1900 

μετετέθη είς τήν Λάμπης και Σφακίων. 

4■ Αύλοποτάμον. 

Ή επισκοπή περιελάμβανε τήν επαρχίαν Μυλοποτάμου. Τφ 1779 τά 

Σφακιά ήνώθησαν μετά τής επισκοπής Αύλοποτάμον «διά τό δύσκολον τού 

νά επισκέπτεται (ό μητροπολίτης) συνεχώς τό έν Σφακίοις πνευματικόν ποί- 

μνιον» 7 άλλ’ ή εξάρτησις δεν έκράτησεν επί πολΰ 8 τφ 1838, έκλεγέντος τού 

ι Κ. Μ. Ράλλη, Περί τής εκλογής των αρχιεπισκόπων τής αύτοκ. άρχιεπ. Α' Ίου- 

στινιανής Αχριδών, άπό τοΰ ιζ' αίώνος. Πρ. Ακαδημία Αθηνών ΣΤ' σελ. 303-6. 

Άθ. 1931. 

2 Κρ. Λαός σ. 142 - 3. 

3 Σταυρ., ΣΚ σ. 180- 1. 

4 Κ ρ ι τ ο β., σ. 609. 

5 Σταυρ., ΣΚ σ. 182 σημ. 2. Φωτογραφία του είς τό ΙΑΚ. 

6 "Οπου δρα καί τά σχετικά. Καί τούτου φωτογραφία είς τό ΙΑΚ. 

7 Σταυρ., ΣΚ σ. 179. 

3 Όρα περαιτέρω τό περί επισκοπής Λάμπης. 

ι» 

ΐ 
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Ρεθυμνης Τωαννικίου μητροπολίτου Τωαννίνων καί, κενωθείσης ούτω τής 

έδρας Ρεθυμνης ήνώθησαν αί δυο επισκοπαίι. Γνιοστοί επίσκοποι: 

1. Αύλοποτάμου καί έξαρχος Σφακίων Παρθένιος (περί τό 1779). 

2. Αύλοποτάμου Γεδεών, άποθανών έκ πανώλους τφ 1820 2. 

3. Αύλοποτάμου Καλλίνικος Νικολετάκης (1832-1838), πιθανώτατα 

άπό Λάμπης, ό είτα Ρεθυμνης καί Αύλοποτάμου. 

5· Ρε&ύμνης (καί ειτα Ρεθυμνης καί Αύλοποτάμον). 

Ή επισκοπή περιλαμβάνει τήν επαρχίαν Ρεθυμνης. Γνωστοί επίσκοποι: 

1. «δ Ρεθυμνης Μακάριος» (1671-1680), ως υπογράφεται εις πατρχ. 

γράμμα Διονυσίου προς τον Φιλαδέλφειας Μελέτιον Χορτάκην τον Ρεθΰμνιον, 

άπό αχοα', μηνί Δεκεμβρίφ, περί τού μνημοσύνου τού πατριαρχικού ονόμα¬ 

τος 3. Ό αύτός άναφέρεται είς γράμμα τού πατρ. Ιακώβου (1680), δι’ ού 

άναγγέλλεται ή προαγωγή τού Γερασίμου Βλάχου έκ Φιλαδέλφειας, ώς «δ 

Μεθύμνης Μακάριος» 4. Πιθανώς δεν πρόκειται περί τού επισκόπου τής 

εν Λέσβφ Μηθύμνης. 

2. Φιλόθεος Πατελλάρος πρώην Ρεθυμνης, είς δν τφ 1684 αφήνει 

διά διαθήκης δ μητροπ. Νικηφόρος Σκωτάκης τήν πατερίτσα του 5. 

3. Ρεθυμνης Δ αν ιή λ (περί τό 1725) προκάτοχος τού Γερασίμου τού 

άπό Μονεμβασίας 6. 

4. Ρεθυμνης Γεράσιμος Περδικάρηςή Κοντογιαννάκης, φυλά- 

κισθείς τφ 1821 καί κατόπιν πολλών βασάνων άπαγχονισθείς έν Ρεθύμνη 

μετά έν περίπου έτος 7. 

5. Ρεθυμνης Τωαννίκιος Λαζαρίδης (1827-38), ανεψιός τού Αύλο¬ 

ποτάμου Γεδεών, διδάσκαλος τού έλλην. σχολείου Ρεθυμνης, μετακληθείς έκ 

τού τότε περιφήμου γυμνασίου τών Κυδωνιών 8. Τούτου μετατεθέντος είς 

Ιωάννινα (1838 - 40) 9 συνεχωνεύθη ή επισκοπή μέ τήν Αύλοποτάμου καί 

άνήλθεν δ επίσκοπος αυτής ώς 

6. Ρεθυμνης καί Αύλοποτάμου Καλλίνικος Νικολετάκης (1838- 

1869) δ άπό Αύλοποτάμου10. 

1 Σταυρ. ΣΚ 180. 

2 Αύτόθ. σ. 179, 

3 Ίω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα καί γράμματα άνήκοντα είς τούς μητροπολίτας 

Φιλαδέλφειας Βενετία 1893 ο· 57- 

4 Αυτόθι σ. 63. 

3 Χρ. Κρ. Α' σ. 512. 

ε Αυτόθι σ. 395 - 6. 

7 Κριτοβ. σ. 21 κ. έ. 

8 Αυτόθι σ. 21 σημ. β'. 

9 Ήπειρ. Χρονικά Γ' (1928) σελ. 43 - 44. 

ίο “Εγγραφον φέρον τήν υπογραφήν του 28 Αύγ. 1863 βλέπε παρά Κριάρη, “Βνθ’ 

άνωτ. σελ. 134-5. 
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7. Ρεθύμνης και Αΰλοποτάμου Τλαρίων Κατσούλης (1869-1880) 

ό από Ίεραπέτρας ι. Οΰτος τφ 1880 άπεχώρησε τής επισκοπής και μετέβη 

εις το δ'ρος Σινά, οπού και άπέθανε (1884). Συνέπεσαν δ’ έν τφ μεταξύ τά 

δεσποτικά. 

8. Διονύσιος Καστρινογιαννάκης (1881-1883) αδελφός του 

μητροπολίτου Τιμοθέου, οστις τον έχειροτόνησε μόλις εΐκοσιπενταετή. Είχε 

σπουδάσει εις την έν Παλαιστίνη σχολήν του Σταυρού και ήτο έξοχου έμφα- 

νίσεως κληρικός. Προς διευθέτησιν των δεσποτικών μετετέθη εις Χερράνη- 

σον (1883-1896), έκείθεν δ’ έπανήλθεν εις την Ρεθύμνης (1896 - Ί* 12 Ιου¬ 

νίου 1910). Έπεδίωξε νά διαδεχθή τον αδελφόν του (1897), αλλά δεν τό 

έπέτυχεν, όξυνθέντος μόνον τού μητροπολιτικοΰ ζητήματος (1898-1900) 2. 

9. Ιερόθεος Πραουδάκης (Μπραγουδάκης) (1883- 1896) από 

Κυδωνιάς. Έγεννήθη έκ γονέων Σφακιανών εις Μήλον τφ 1836. Έσπού- 

δασεν έπί τετραετίαν θεολογίαν εις τό Πανεπιστήμιον, καί εϊτα εστάλη εις 

Μονάχον διά σπουδάς. Έφημέρευσε καί εις Τΰνιδα 3. Έξελέγη τό πρώτον 

Κυδωνιάς, κατελθών δ’ έκ Μονάχου, δπου εφημέρευε, καί χειροτονηθείς δεν 

εγένετο δεκτός, άρξαμένων των δεσποτικών, άτινα ύπεσημειώσαμεν εις τά περί 

μητροπ. Τιμοθέου. Μετά ματαίας προσπάθειας συμβιβασμού μετετέθη εις 

την Ρεθύμνης, δπου καί παρέμεινε μέχρι τού θανάτου του 4. 

6. Αάμηης (και Σφακίων). 

Ή επισκοπή Λάμπης περιελάμβανε τάς επαρχίας Άμαρίου5 καί Άγ. 

Βασιλείου, από δέ τού 1831 καί τήν Σφακίων. 5Από τού θανάτου τού Νικο¬ 

δήμου, κατ’Ιούλιον 1845 επί πατριάρχ. Μελετίου Γ', μέχρι τού 1862 προσ- 

ηρτήθη ολόκληρος εις τήν μητρόπολιν, τούτο δ’ εγένετο καί διά τήν άρχαίαν 

έξάρτησιν των Σφακίων από τής μητροπόλεως. Γνωστοί επίσκοποι: 

1. Μανασσής (1780) έπίσκοπος Λάμπης6. Περί τούτου μοί άνε- 

κοίνωσεν ό κ. Γενεράλις, δτι «κατά τό χειρόγραφον Κτιτορικόν τής Μονής 

1 "Ορο τά κατ' αυτόν είς τά περί επισκοπής Ίεραπέτρας. 

2 Τάς περί αυτού βιογραφικάς σημειώσεις ώς καί άλλας, άς παρεθέσαμεν περί άλλων 

μέχρι τοϋδε αμάρτυρους συνελέξαμεν οί ίδιοι ασφαλώς· θά ήτο δέ μακρόν νά παραπέμ- 

πωμεν, προκειμένου τουλάχιστον περί συγχρόνων σχεδόν γεγονότων. 

3 Σπυρ. Παπαγεωργίου, Ή έν Μονάχφ ελληνική Κοινότης καί ή ελληνική 

έκκλησία. Έπετηρίς Παρνασσού Ζ' σ. 49 κ.έ. Άθήναι 1903 σ. 121 -120- 

4 Ή Κρητική Πολιτεία εΰρε Ρεθυμνης τόν Διονύσιον, μετά τον θάνατον τού όποιου 

έξελέγη ό έργατικώτατος διευθυντής τού έν μ. Άγιας Τριάδος Ιεροδιδασκαλείου X ρ ύ- 

σάνθος Τσεπετάκης (1911-1915) καί τούτου θανόντος, έξελέγη ό Τιμόθεος 

Βενέρης (1916 -1933) ό εϊτα Κρήτης. 

5 Κ ρ ιτο β., σ. 565. 

6 Σημ. Γωνιάς σ. 9 σημ. 
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Άσωμάτων τφ 1764 ό αδελφός τής μονής Μονής Μανασσής έξελέχθη ηγού¬ 

μενος, καί ύστερον (πότε ακριβώς άγνωστον) 1 έπίσκοπος Λάμπης. ’Απέθανε 

καί έτάφη έν ’Ασωμάτοις τω 1779». Έπί τού τάφου τού άρχιερέως Μανασσή 

υπάρχει ή επιγραφή «Μνήσθητι Κύριε τού Δούλου Σου Μανασή άρχιερέως 

καί κτίτορος, 1779» 2. 

2. Ό έπίσκοπος Λάμπης Ματθαίος, μαρτυρούμένος έξ άντιμηνσίου, 

φέροντος τήν έπιγραφήν «Έπίσκοπος Λάμπης Ματθαίος ΑΨΠ' Μάιος 8» 3. 

3. Μεθόδιος Λάμπης, ον έφόνευσαν Τούρκοι (9 Ιουλίου 1793), θείος 

τού Μ. Βερνάρδου, οστις παρέχει τήν πληροφορίαν 4. Περί τού θανάτου του 

ςίδεται καί δημοτικόν ασμα 5. 

4. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τού σεβαστού μου διδασκάλ,ου κ. Έμμ. 

Γ. Γενεράλι, πρφην γυμνασιάρχου, ό πατήρ του, ίερεύς έν Άμαρίω ών, έμνη- 

μόνευε τών κάτωθι έπισκόπων «Παμφύλου, Γεδεών, Μανασσή, Παρθενίου, 

Τεροθέου, Μεθοδίου, Καλλινίκου καί Νικοδήμου». 

Δέον λοιπόν νά προστεθή είς τούς γνωστούς έπισκόπους καί κατά σειράν 

τέταρτος ο Πάμφυλος. ΓΙερί τούτου ό κ. Γενεράλις, έπισκεφθείς εσχάτως τήν 

μονήν Άσωμάτιον Άμαρίου προς μελέτην τών έν αυτή ιστορικών έγγραφων, 

μοί έγνώρισεν δτι, μνημονεύεται έπί τής ήγουμενείας Άσωμάτων Ίερεμίου 

Λίμα (μετά τό 1779) ώς έπίσκοπος Λάμπης, έφ’ ου ήγοράσθη υπό τής μονής 

τό μετόχων Βούλγαρι (Μαρτυρικόν ανέκδοτον τών προκρίτων έπ. Άμαρίου, 

προς τόν μητροπολίτην Χρύσανθον). 

Ό Γεδεών καί δ Παρθένιος δεν ήσαν, κατά τήν κρίσιν μου, Λάμπης 

αλλά οί προσημειωθέντες Αΰλοποτάμου. 

ι Καί τφ 1768 ήτο, ώς φαίνεται έξ επιγραφής, ηγούμενος. "Ορα Γ. Ε- Άνδρεα- 

δάκη, Ιστορικά Σημεκόματα. Έν Ρεθύμνη 1926 σ. 47. 

2 Κατά τόν Άνδρεαδάκην, Ένθ’ άν. σ. 17 ή χρονολογία είναι 1775. Άλλ’ ό ίδιος 

σημειώνει έν σελίδι 42 ώς έτος θανάτου τού Μανασσή τό 1779. "Ωστε πρόκειται περί 

αβλεπτήματος τυπογραφικού. 

3 Άνδρεαδάκη, Ένθ’ άν. σελ. 47. 

4 «Κατά τό 1793 Ιουλίου 9 έμαρτύρησεν εκεί (Άμάρι) είς έπίσκοπος Λάμπης, Μεθό¬ 

διος καλούμενος, αδελφός τής έμής μητρός, φονευθείς καί μεληδόν κατακερματι- 

σθείς αδίκως υπό τριών αίμοβόρων Όθωμανών... μετακομισθείς δ’ έτάφη έν τφ έκεί 

μοναστηρίω τών Ταξιαρχών. Έποίησα δ’ αύτφ τό ακόλουθον έπιτύμβιον. 

Τόν ρ’ ήνεγκε πόλις Βνζάρη άρχιερεία 

Λάμπης, την κληοιν Μεθόδιον, άνερες 

τριχθα και τετρα/θά τρεις ώς αιμοβόροι, φεν ! 

εκτανον, ον τε υπέρ μοίραν κείμενον καλκιπον, ώ ! 

Ω δολιχόοκιον εγχος, δ μόρον έ’δωκας άνδρός 

αφριγανον θ’ ήδνφαονς τ άγετον, φεν. 

Μ. Βερνάρδου, Κρητός, ακριβής περιγραφή Κρήτης Δάπερ Άθ. 1836 σ. 226 σημ. β'. 

5 Γ. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη, Άθήναι 1893 σ. 112-113. 
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5. Ιερόθεος Λάμπης, ύπογραφόμενος εις τό έγγραφον 4 τφ 1812. 

Έσφάγη εις Μ. Κάστρο 24 Ιουνίου 1821. 

6. Καλλίνικος Λάμπης καί Σφακίων, χειροτονηθείς έπι Μελετίου 

του Νικολετάκη, εν Κων/λει τφ 1831 ι. 

7. Νικόδημος (1832 - τουλάχιστον 1843). Οΰτος την 25 Σεπτεμβρίου 
1832 έτέλεσεν εγκαίνια τής μονής Ρουστίκων 2. Τφ 1836 ίδρυσε σχολήν είς 

την μονήν 'Αγ. Πνεύματος ('Αγ. Βασιλείου), ή τις ώς δημοτική διήρκεσε 

μέχρι του 1870, δτε εγένετο Ιλληνικόν σχολείον, επί Εύμενίου δ5 ιερατική 

σχολή 3. Τήν δέ 7 Αύγουστου 1843 έπεσκέφθη τήν μονήν τής Γωνιάς4. Ή 

χρονολογία τού θανάτου τού επισκόπου Λάμπης Νικοδήμου, κατ' άνακοί- 

νωσιν τού ίδιου κ. Γενεράλι, είναι 1845, Ιουνίου 17. Ούτος ίδρυσε σχολάς 

είς Μοναστηράκι "Άμαρίου καί Σελλιά 'Αγ. Βασιλείου, Ικτός τής άνακαινι- 

σθείσης τού 'Αγ ίου Πνεύματος 5. 

8. Παΐσιος 6 έκ Περγάμου Λάμπης καί Σφακίων (1863- 1886). 

Ούτος ήτο καί τουρκόφωνος, εδημιούργησε δέ καί πράγματα κατά τήν έπα- 

νάστασιν 1866 - 69 6. 

9. Εύμένιος Ξηρουδάκης έκ Σφακίων. Έγεννήθη τω 1850, έσπού- 

δασεν είς Χάλκην, έδίδαξε καί έδρασε κοινωφελώς είς Χανιά. Τω 1880 κατέ¬ 

βαλε προσπάθειαν νά πείση τον Κυδωνιάς Γαβριήλ νά παραιτηθή υπέρ 

αυτού, άλλα δέν κατώρθωσεν είμή μόνον νά ύποδειχθή διάδοχός του· έφυγε 

διά τούτο είς Κων/λιν, οπού έδρασεν ώς πρόεδρος σωματείου Κρητών, έδί- 

δαξε δέ καί έν Χάλκη. Έχειροτονήθη Λάμπης καί Σφακίων εν Ήρακλείω τή 

28 Δεκεμβρ. 1886. Έθεωρεϊτο ό σοφώτατος των έν Κρήτη αρχιερέων. Τφ 

1897 έψηφίσθη Κρήτης, έγένετο δέ παραίτιος τού μητροπολιτικοΰ ζητήματος, 

περί οΰ έσημειώσαμεν τά δέοντα έν τή οικεία θέσει 7. 

Ούτω ή σειρά των γνωστών επισκόπων Λάμπης έχει ώς εξής: 1) Μανασ- 

σής 2) Ματθαίος 3) Μεθόδιος 4) Πάμφυλος 5) Ιερόθεος 6) Καλλίνικος 

7) Νικόδημος 8) Παΐσιος 9) Εύμένιος. 

ι Σταυρ. ΣΚ. σ. 180. Πιθανώτατα είναι ό ίδιος ό Καλλίν. Νικολετάκης ό κατόπιν 

Αύλοποτάμου (1832) καί εΐτα Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου (ορα ανωτέρω). 

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 341. 

3 Έμμ. Γενεράλι, Ή παιδεία έν τφ τμήματι Ρεθύμνης επί τουρκοκρατίας. Έφ. 

Βήμα Ρεθύμνης 22 Νοεμβρ. 1931. 

4 Χρ. Κρ. Β' σ. 35. 

5 Εύμενίου, Επισκόπου Λάμπης, Ή Σχολή τοϋ Αγίου Πνεύματος 'Αγ. Βασιλείου 

1899 σελ. 21, 22. 

6 "Ορα ΙΑΚ άρχεΐον 1866 έν λέξει τοϋ ευρετηρίου. 

7 Τούτον διεδέχθη, μετά τήν άναχώρησίν του, δ άπό Χερρονήσου Αγαθάγγελος 

Παπαδάκης, άποθανών πρό δεκαετίας περίπου. 

7. Κυδωνιάς (καί Άποκορώνου) ί. 

Περιελάμβανεν ή επισκοπή τάς έπαρχίας Κυδωνιάς καί Άποκορώνου, 

οτε δ’ ήνούτο προς αύτήν καί ή τής Κισάμου, ολόκληρον τον νομόν Χανίων, 

πλήν τής έπαρχίας Σφακίων. Γνωστοί επίσκοποι. 

1. Καλλίνικος ό τφ 1684 άναφερυμενος υπό τού Σκωτάκη ώς προδην 

Κυδωνιάς 2. 

2. “Αρσένιος περί τό 1700 3. Έκ τού δημοσιευομένου εγγράφου 1 

φαίνεται δτι έζη μέχρι τού 1705- τον διεδέχθη 
3. Εύφραίμή Εύφραίμ περί τό 1706. Ό πατρ. Κων/λεως Γαβριήλ 

διά σιγιλλίου του προς τό μοναστ. 'Αγίου Ελευθερίου, τό συνηνωμένον μετά 

τής μονής Χρυσό πηγής, ορίζει οτι τό χωρίον Μουρνιές θά υπάγεται είς τό 

μοναστήριον τού 'Αγ. Ελευθερίου, διότι κατά τά παραδεδομένα έκεί ύπήγετο, 

έως δτου ο Έφραιμ κατώρθωσε νά έκδοθή συνοδική άπόφασις παραχωρούσα 

είς τήν δικαιοδοσίαν του τό χωρίον 4. Πιθανώτατα είναι ούτος ό έν τφ κώδικι 

τής μ. Γωνιάς «Έφραιμ άρχιερεύς, έγράφη έν τή αγία προθέσει. Διά τον 

οποίον έλάβαμεν άπό έναν χριστιανόν άπό τό Κάστρον γρόσια 6» 5. 

4. Ό Χίου Δανιήλ (1714- 1741) ήτο πρφην Κυδωνιάς6. 

5. Μακάριος ο θεοφ. έπίσκοπος Κυδωνιάς ό Ντεπάρης «διά πολλάς 

καλωσύνας εις αγάπην πατρικήν... κοινή γνώμη έγράψαμεν αυτόν είς τήν 

αγίαν πρόθεσιν...» 7. 

6. Μαρτινιανός, άνευ άλλης πληροφορίας περί αύτού. 

7. Γεράσιμος, Κυδωνιάς, οστις τον Μάϊον τού 1776 βέβαιοί τό 

ύπ’ άριθ. 1 δημοσιευόμενον έγγραφον, καθ’ δ άπέδωκε τήν εκκλησίαν τής 

'Αγίας Φωτεινής είς τούς νομίμους ίδιοκτήτας της. 

8. Ίωάσαφ άπό Χίου (περί τό 1780) «Ίωάσαφ ό αείμνηστος άρχιερεύς 

άπό Χίου καί πρφην Κυδωνιάς έτι ζών έφιλοδώρησε τήν παρούσαν μονήν 

γρόσια 160... τά όποια έλάβομεν παρά τού θ. υμών έπ. αγίου Κισάμου 

κ. Σωφρονίου» 8. 

9. Δαμασκηνός, άνευ άλλης περί αύτού πληροφορίας. 

ι Οί ύπ’ αριθμούς 6, 9 καί 12 έπίσκοποι μαρτυροΰνται κυρίως έκ των διπτυχων τής 

μονής Χρυσοπηγής, περί δέ των άλλοιν έν τοΐς διπτύχοις σημειουμένιυν (7, 8, 10, 11, 13, 

14, 15, 16 καί 17) υπάρχουν καί άλλαι πληροφορίας σημειούμεναι. 

2 Χρ. Κρ. Α' σ. 512. 

3 Χρ. Κρ. Β' σ. 230 κ.έ. 

4 Αυτόθι σ. 218-22. 

3 Αυτόθι σ. 32. 

6 Δ. Πασχάλης έν περ. Θεολογίςι Ζ’ σ. 214-20. 

7 Χρ. Κρ. Β' σ. 33. 

δ Αύιόθι. 
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10. Καλλίνικος Σαρπάκης (-1821). "Αμα τή εκρήξει της έπανα- 

στάσεως έν Κρήτη καθείρχθη (την 15 Ιουνίου) 1, έως ου βασανιζόμενος άπέ- 

θανε 2. Παρά τφ νυν αγίφ Κυδ. κ. ’Αγαθαγγέλω έσώθη σταυρός χρυσοΰς του 

Καλλ. μέ την επιγραφήν «Καλλίνικος πρωτοσύγκελλος Κυδωνιάς». 

11. Αρτέμιος, διάκονος του προηγουμένου, μεθ’οΰ διετέλεσεν εν τή 

ειρκτή. Έχειροτονήθη υπό Καλλινίκου του έξ ’Αγχιάλου (μετά τό 1823) 3. 

12. Βενιαμίν, ό είτα Θεσσαλονίκης, οΰ ή επιγραφή σώζεται χαρα¬ 

γμένη επί άγιου ποτηριού τής Χρυσοπηγής, κατά τάς πληροφορίας του νυν 
αγίου Κυδωνιάς. 

13. Καλλιστος Φυντίκης. Τό πρώτον επιγράφεται εις έγγραφον 

από 14 Οκτωβρ. 1830 ώς πληρεξούσιος τής επαρχίας Κυδωνιάς «Κάλλιστος 

Τερομνήμων» 4. Αδελφός και ηγούμενος τής μονής 'Αγίου Ελευθερίου, 

ανακαινιστής τοΰ κωδικός Χρυσοπηγής (1843) «.... έμεταγράφθη δέ καί 

ανεκαινίσθη επι τής ηγουμενίας του πανοσιωτάτου αγίου καθηγουμένου του 

νυν Καλλίστου Φυντικάκη κατά τον νυν γε ενεστώτα ,αωμγ' Ιουλίου λα'» 5. 

Και ποτέ μέν εχειροτονήθη καί ποιον διεδέχθη δεν γνωρίζομεν ακριβώς. 

Τφ 1846 ήτο Κυδωνιάς 6. Εις τήν μονήν Άγ. Τριάδος έσώθη αΰτόγραφον 

δωρητήριόν του του έτους 1852, ό'περ θά δημοσιεΰσωμεν μετ’άλλων συμβο¬ 

λαίων τής τουρκοκρατίας, εις δέ τό ΙΑΚ καί εις τό κατάστιχον τών ανακαι¬ 

νιστών του έν Χανίοις ναοΰ τών Είσοδίων (Τριμάρτυρη) υπάρχει ή ιδιόχειρος 

υπογραφή του «ό Κυδωνιάς καί Κισάμου (1856)», «Ό κυδωνιάς κάλλιστος 
γρ. 1000» (1-11-1857). 

Πιεζόμενος υπό του Βελή πασά καί του μητροπ. Ίωαννικίου νά ύπο- 

γράψη άποκήρυξιν τών εις Μπουτσουνάρια συναθροισθέντων χριστιανών 

κατά Μαΐον 1858, άπέθανεν άπόπληκτος 7. Έδίσταζεν, εντόπιος αυτός, νά 

παραστήση τους επαναστάτας «κατσικοκλέφτες», ήτο δέ κατά τον Παπαδοπε- 

τράκην ασθενούς χαρακτήρος 8, πάντως γέρων. Ό θάνατός του ίσώθη προς 

μαρτύρων, ή κηδεία του έγένετο μεγαλοπρεπής, εις δέ τον εν τφ περιβόλίρ τής 
Χυρσοπηγής τάφον του έχαράχθη τό επίγραμμα 

: Ον ό μάτι και πράγματι Κάλλιοτος Κυδωνιάς 

ώς μάρτνς ετελεύτησεν υπέρ τής αλήθειας 

__ τήν 8 Μαΐον 1858. 

1 Κριχοβ. σ. 7. Τούτον ό Κυδιονίας Αγαθάγγελος λέγει Δεσποτάκην, υποστήριξών, 
ότι Σαρπάκης ήτο ό τής Κισάμου Μελχισεδέκ. 

2 Νινολάκης, Ένθ’ άνωτ. σ. 8. 
3 Κριτοβ. σ. 7. Σταυρ. ΣΚ. σ. 180. 
4 Κριτοβ., σ. 626. 

5 ΙΑΚ. Φάκελλος Μονών Α', σημειώσεις Ν. Ί. Παπαδάκη περί Χρυσοπηγής. 
6 ΕΕΒΣ Θ' σ. 349. 

' Ορα τά προσημειωθέντα περί Ίωαννικίου, περί δέ τοΰ θανάτου τοϋ Καλλίστου 
τόν Κριτοβ. σ. 526 έν σημειώσει. 

8 Έν τή χειρογρ. Ιστορία τής μ. 'Αγ. Τριάδος. 
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14. Μ ισ αή λ Τ σ ι στρ άκη ς 1 έκ Μαλάξας. Έβεβαίωσε τάς ΰπογραφάς 

τών υπογραψάντων τό υπόμνημα του 1866 επαναστατών, μετά του Κισάμου 

Γερασίμου. Τό επί τοΰ τάφου του έν τφ περιβόλφ τής Χρυσοπηγής, εις ήν 

ώς είκός έμόναζεν, έπίγραμμα λέγει: 

Τύμβος δδε σκήνος κατέχει Μιοαήλ όσίοιο 

άρχιερέω πόλιος πονλυκλεήος οθι 

ναιετάονσι Κνδωνες Κ ρητές ψυχή ό’ έοθλή 

επτη οΐκήσονο' ονρανίωνα πόλον 

Γεννηθείς τδ 1821 

άπεθίωσε τήν 18 Απριλίου 18 1869. 

15. Γαβριήλ Γρηγοράκης έξ ’Αφράτων Κισάμου (1869-1881). 

Μικράς μορφώσεως καί προχωρημένης ηλικίας· επένετο, διότι εκλεγείς εις 

ανωμάλους καιρούς, δέν κατώρθωνε νά εισπράττη τά δικαιώματά του, έμενε 

δέ συνήθως εις Χρυσοπηγήν 2. Εις τόν περίβολον τής ιδίας μονής έπιγέ- 

γραπται ό τάφος του- 

Γαβριήλ τού Κυδωνιάς τδ φθαρτδν ενθάδε κεϊται 

κ ή ψυχή μετά δικαίων τήν άνάπαυοιν ποιείται. 

Άπεβίωσε τή 4 Σεπτεμβρίου 1881. 

16. Ιερόθεος Πραουδάκης (1881 - 1883), ό είτα Ρεθυμνης, δπου 

δρα τά σχετικά. 

ι 'Λναφέρεται καί οΰιος εις στιχούργημα Φουντούλη τίνος έκ Καμάρας Κουμούλη 
Κισάμου *Ιστορικόν ποίημα τής Επαρχίας Κισάμου άρχόμενον άπό τά 1821 μέχρι τοΰ 
1834 (5ίο). Έν Άθήναις κατά Μάρτιον 1895 ^. 

Έγέννησες κι ανάθρεψες και εξι επισκόπους 

δεν είχε ή Κρήτη απ’ αυτούς περίφημους ανθρώπους. 

Αρτέμιον, Μελχισεδέκ, Κάλλια τον και Γαβρίλη 

είχες και τόν Γεράσιμον και πάτερ Μισαήλ.η. 

Ό ίδιος ό Γεράσιμος ήτονε καπετάνιος 

οπού έβρόντα κι άστραπτε εις τάρματάν τον απάνω, 

τόν Κάλλιστο έξεκάνανε, τόν Μελιχή έφουρκίσαν 

τόν μακαρ'ι ’Αρτέμιον πολύ τόν βασανίσαν 

τρεις χρόνους μέσα σ'ε βουτσί και τόν εδααανίζαν 

κί όταν εζή τηοε νερό, ονρος τόν έποτίζαν. 

Έκ τών άναφερομένων άποδεδειγμένως ήσαν Κισαμΐται οί Γαβριήλ καί Μισαήλ Κυδω¬ 

νιάς καί ό Γεράσιμος Κισάμου, ό δέ Μελχισεδέκ (κ. Μελιχής) έξ άνατολ. επαρχιών τής 
Κρήτης, (όρα κατά τόπους). 

2 "Ορα τά προσημειωθέντα είς τά περί Αάμπης Εύμενίαυ. 
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17. Νικηφόρος Ζαχαριάδης (1887-1912) ό από Αρκαδίας 3, δπου 
όρα και τά σχετικά 1 2. 

3. Ίεράς. 

Η επισκοπή Ιεράς περιελάμβανε την επαρχίαν Ίεραπέτρας. Γνωστοί 
επίσκοποι. 

1. Μελέτιος Τριβιζάς (1700- 1713). Εις επιγραφήν Έθιάς Σητείας 

άναγινώσκέται «οικοδομήθη ή πηγή ταυτη υπό εξόδου και μόχθου του θεο¬ 

φιλέστατου επισκόπου κυροΰ Μελετίου Ίεράς, τό επίκλην Τριβιζάς, ποτέ 

Θεοδώρου» 3. Χρονολογία θανάτου του 1713 Απριλίου 5 4 Διορισμόν εις τό 

αξίωμα τοΰ κετχουδά προς εΐσπραξιν πατριαρχικών φόρων Μελετίου Τρι- 

βιζά έδημοσιευσαν εσχάτως, του έτους 1686 δ. Όμοίως καί τήν ένθύμησιν 
τοΰ θανάτου του 6. 

2. Γεδεών εκ Κισάμου, αδελφός τής μονής 'Αγίας Τριάδος καί ό 
ανεψιός του. 

3. Αυξέντιος εκ Κισάμου, αδελφός τής αυτής μονής7. 

4. Αρτέμιος ΓΤαρδάλης (—1821) ό κατόπιν Κεστεντηλίου καί 
τιτουλάριος Αλεξάνδρειάς. Έπιστρέφων εκ Κων/λεως εις Κρήτην εΰρέθη εις 

Σαντορίνην κατά τάς σφαγάς τοΰ 1821, καί διεσώθη, άλλα δεν επανήλθε 
πλέον εις Κρήτην 8. 

9. Σητείας (καί είτα Ίεροσητείας). 

Πότε άνιδρΰθη ή επισκοπή Σητείας δεν γνωρίζω. Εις πανταχοΰσαν Παϊ- 

σίου Β (1745) περί μονής Τοπλοΰ αναγινώσκομεν «Γνωστόν τοιγαροΰν έστω 

πάσιν ύμΐν, δτι έν τή νήσφ Κρήτη κατά τήν επισκοπήν Σητείας...» 9. Περι- 

ελάμβανε τήν επαρχίαν Σητείας, μετά δέ τήν ένωσίν της μετά τής επισκοπής 

Τέρας επί Μελετίου Νικολετάκη (1832) καί τήν Ίεραπέτρας. Έκ τοΰ κωδικός 

τής επισκοπής Ίεροσητείας άποκειμένου εις τό ΙΑΚ έχομεν καί ά'λλας πλη¬ 

ροφορίας καί τον εξής κατάλογον επισκόπων. 

«Όνόματα αρχιερέων Σητείας προ τής ενώσεως των επισκοπών: Μελέ¬ 

τιος, Παρθένιος, Γρηγόριος, Αθανάσιος, Διονύσιος, Ιωσήφ, Κωνστάντιος, 

1 Εγκύκλιον επί τή έγκαθιδρύσει του ορα ένέφημ. Άμύνη 16 Μαΐου 1887, Χανιά. 

2 Τούτον παραιτηθέντα τής επισκοπής τφ 1912 διεδέχθη ό Αγαθάγγελος Νινο- 

λάκης (Μάϊος 1912 μέχρι σήμερον). 

3 Χρ. Έπιγρ. σ. 80. 

4 Μ. Γ. Καταπότη, Σημειώματα, έφ. Ελεύθερα Σκέψις. 21 - 2-31. 

5 Περ. Μύσων Β' σ. 137, Άθήναι 1933. 

6 Αυτόθι σ. 134-5. 

7 Παπαδοπετράκης, Έν τή χειρ, ίστορ. Άγ. Τριάδος. 

8 Κατά πληροφορίας Στ. Νικολαΐδου, Ένθ’άνωτ. “Ορα καί Κριτοβ. σ. 575 σημ. 

9 Μύσων Α' 6 σ. κ.ε. 

Ειδήσεις καί έγγραφα τής Εκκλησίας Κρήτης έπί Τουρκοκρατίας. 221 

Θεοφύλακτος, Ζαχαρίας, Μελέτιος, καί μετά τήν ένωσιν, Γεράσιμος, Καλλί¬ 

νικος, Τλαρίων, Νεόφυτος, Γρηγόριος» 

Ειδήσεις περί των επισκόπων τούτων. 

1. Μελέτιος 

2. Παρθένιος #νευ όίλλης μαρτυρίας ή είδήσεως ή τής ανωτέρω 
3· ^Γρη·) όριος τ0^ κόίδικος. 
4. Αθανάσιος 

δ. Διονύσιος 

6. Ιωσήφ. Οΰτος είναι γνωστός έξ επιγραφής μεγαλογραμμάτου ανα¬ 

γλύφου έπί ξύλινης θήκης σταυροΰ εις τήν μονήν Τοπλοΰ. «Τφ θεοφιλεστάτφ 

καί θεοπροβλήτω κυρίω κυρ Ιωσήφ Σητείας, υπόδουλος Μιχαήλ Μαστρο- 

κωνσταντουλάκης έκ κώμης Κεφαλά» 2. 

7. Κωνστάντιος «1785 Νοεμβρίου 23. ’Έδωσε Γιάννος τοΰ Σητεία 

ό υιός γρόσια 100 ήγουν 100 όπου τά άφήκε ό πατέρας του Κωνστάντιος 

άρχιερεΰς Σητείας, διά νά μνημονεύεται παρρησία» 3. Θά ή το δ3 έγγαμος 

κληρικός ό Κωνστάντιος, γενόμένος επίσκοπος μετά τήν χηρείαν του. 

8. Θεοφύλακτος, άνευ άλλης περί αΰτοΰ πληροφορίας. 

9. Ζαχαρίας, σφαγείς τφ 1821 εν Ήρακλείφ 4 

10. Μελέτιος Νικολετάκης, χειροτονηθείς έπί Καλλινίκου, καί είτα 

διάδοχός του. Είσηγήσει του ήνώθησαν αί έπισκοπαί Σητείας καί Ίεράς. 

11. Γεράσιμος. 

12. Καλλίνικος. Τούτου επιστολήν τοΰ Σεπτεμβρίου 1844 έδημο- 

σίευσεν ό κ. Καταπότης 5. 

13. Ίλαρίων Κατσούλης (1847-Μάϊος 1896) ό είτα Ρεθύμνης 

(1869- 1880). Οΰτος κατήγετο από τά Μάλια Πεδιάδος (1808-1884). Κατ’ 

άρχάς δέ ήτο οικονόμος τοΰ 'Αγ. Ματθαίου σιναϊτικοΰ μετοχιού έν Ήρα¬ 

κλείφ. Άπέθανεν έν Σινά, δπου ήσύχαζεν 6. 

ι Έν κώδικι μονών Ίεραπέτρας ΙΑΚ, ιδιόχειρος σημείωσις τοΰ τελευταίου επισκόπου 

Ίεροσητείας Αμβροσίου «Επίσκοποι ών μνημονεύον Γεδεών— Γερασίμου — Καλλινίκου 

— Νεοφύτου —Γρηγορίου καί (εσχάτως ένωθείσης (μέρους) τής επαρχίας Βιάννου μέ 

τήν επαρχίαν Μου) καί Νικοδήμου». Ό 6έ Νικόδημος οΰτος είναι ό Κατσαράκης, 

έπ. Αρκαδίας. 

2 Χρ. Έπιγρ. σ. 93. 

9 Κρ. Λαός σ. 143- 

4 Κριτοβ. σελ. 41. Παράδοσιν σχετικήν μέ τον επίσκοπον τοΰτον ορα Έμμ. Σ. 

*Αγγελάκι, ό Γενιτσαρισμός εν Σητείρ. Ό επίσκοπος Ζαχαρίας κλπ. Κρητικά! Μελέ- 

ται Α' 91-92. Άθήναι 1933. 

5 Αυτόθι ο. 138. 

6 Βιογραφίαν του κατά τάς μαρτυρίας παπά Τίτου Φακιολάκη ορα έν εφημ. 

Ίδη Ηρακλείου 27 καί 30 Σεπτεμβρίου, 1-24 Όκτωβρίου 1931. Αύτόγραφόν του ανταλ¬ 

λαγής περιουσίας βλέπε αυτόθι 1 Νοεμβρίου 1931, κατά δημοσίευσιν Έμμ. Βλαστού. 
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14. Νεόφυτος Κ αλογερ ί δη ς εκ Κάλυμνου (1869 - Φεβρ. 1878). 

Ει^ε σπουδάσει εν Χάλκη. Σημείωμα του εις τον κώδικα της επισκοπής αΰτό- 

γραφον λέγει· «τοΰ κυρ Ίλαρίωνος εις την Ίεράν επισκοπήν Ρεθυμνης και 

Αύλοποτάμου μετατεθέντος, προήχθημεν ημείς τή χάριτι του Παναγίου και 

τελεταρχικοΰ πνεύματος εις την άγιωτάτην ταυτην επισκοπήν Πέρας και 

Σητειας την 10 Μα ίου 1869». Τουτου εδημοσίευσεν ό κ. Καταπότης επι¬ 

στολήν τοΰ 1872 1. 

15. Μισαήλ ό από Κισάμου (Ιανουάριος - Όκτώβριος 1879). Δεν εγέ- 

νετο δεκτός υπό τής επαρχίας. 

16. Γρηγοριος Παπαδοπετράκης εκ Καλλικράτους Σφακίων 

(1828-1888). Ιερομόναχος τής μ. Αγίας Τριάδος Ακρωτηρίου, σπουδάσας 

εν Άθήναις, ήγουμενεΰσας δίς εις τήν μονήν (1862-1866 και 1873- 1876). 

"Ελαβε μέρος εις τάς επαναστάσεις 1866 και 1878, χρηματίσας πληρεξούσιος 

και πρόεδρος έπαν. συνελεύσεων. Ίεροσητείας εγένετο τω 1880. Άπέθανεν 

έν Παρισίοις, έτάφη δ’ εν Αθήναις. Ήγουμενεόων συνέγραψε τήν ιστορίαν 

τής μ. Άγ. Τριαδος, παραμένουσαν ετι χειρόγραφον. Τφ 1877 συνέγραψεν 

ιστορίαν των Σφακίων, ήν έξέδωκε μετά δεκαετίαν εν Άθήναις. Τουτου ή 

εις τον κώδικα τής επισκοπής αυτογραφος καταχώρισις. «Παυθέντος δε του 

επισκόπου κυρίου Νεοφύτου κατά Φεβρουάριον τοΰ 1878 καί διαδόχου 

αΰτου ψηφισθέντος του πρώην Κισάμου κυρίου Μισαήλ κατά τάς άρχάς 

Ιανουρίου 1879, αλλα καί τουτου δέκτου μή γενομένου υπό των επαρχιών 

και παυθέντος περί τα τέλη Οκτωβρίου τοΰ αυτοΰ έτους, προήχθημεν ήμεΐς 

τή χάριτι τοΰ παναγίου καί τελεταρχικου πνεύματος καί τή κοινή ψήφφ 

απάντων των άγιωτάτων τής Κρήτης επισκόπων εις τον άγιώτατον τοΰτον 

τής Ίεροσητείας θρόνον τή δεκάτη Φεβρουάριου 1880 καί ακολουθοΰμεν 

εργαζόμενοι άναλόγως των ασθενών ημών δυνάμεων ώς ακολούθως δηλοΰται. 

Ό Ίεροσητείας Γρηγοριος». Έχειροτονήθη δ’οΰτος τήν 3 Φεβρουαρ. 1880. 

17. Αμβρόσιός Σφακιανάκης (1890-1927). Ήτο αρχιμανδρίτης 
τοΰ θρόνου Αλεξάνδρειάς, Ικεΐθεν δ’ έξελέγη λήγοντος τοΰ 1889 Ίεροση¬ 

τείας. Τήν αλληλογραφίαν του (έν ή καί αξιόλογος επαναστατική 1897-8) 

κατέθηκε προ τοΰ θανάτου του εις τό ΙΑΚ. 

ΙΟ· Πέτρας. 

Ή επισκοπή περιελάμβανε τάς επαρχίας Λασιθίου καί Μεραμπέλλου. 

Πότε ίδρύθη άγνωστον δεν μου φαίνεται όμως παλαιοτέρα τών αρχών τοΰ 

ΙΗ αϊώνος. Αί πρώται πληροφορίαι περί αυτής συναντώνται εις τό περί 

] Μύσοιν, Β' σ. 138. 
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μητροπ. Κρήτης φιρμάνιον τοΰ 1756. Οί Πέτρας ήδρευον εις τήν μονήν 

Άρετίου (Μεραμπέλλου), άλλ’ έ'μενον καί εις τήν επάνω Φουρνήν, οπού είχον 

οικίας Γνωστοί επίσκοποι: 

1. Μελέτιος 

2. Γεράσιμος2. 

3. Ιωακείμ. Έφονεύθη υπό τών Τούρκων τοΰ Χουμεριάκου τφ 1821 3. 

4. Δωρόθεος Διαμαντίδης έξ Άγχιάλου 1824 4. 

Κατά πληροφορίαν τοΰ νΰν επισκ. Νεαπόλεως κ. Διονυσίου επί τοΰ 

άρχιερατικοΰ θρόνου τής Ί. Μονής Άρετίου σφζεται επιγραφή: «Υπέρ άφέ- 

σεως τών αμαρτιών τοΰ δοΰλου τοΰ θεού τοΰ άνακαινίσαντος τήν Ί. Μονήν 

ταυτην Δωροθέου τοΰ καί Λασκάρεως Επαρχία Άγχιάλου δι’ άρχιτέκτονος 

Νικολάου Γυαλινά τοΰ κρητός έν ετει σωτηρίω ΑΩΜΔ Γαμηλιώνος Β" 

ίσταμένου». 

5. Μελέτιος Χλαπου τάκης. Οΰτος φέρεται ΰπογράφων έγγραφον 

από 16 Φεβρουάριου 1871 5. Έχρημάτισε Πέτρας μέχρι τοΰ 1889. 

6. Τίτος Ζωγραφίδης (1889-1922) έκ Γαλΰφας Πεδιάδος, ό είτα 

Κρήτης °. 

11. Κισάμου (και Σέλινου). 

Ή επισκοπή αΰτη περιελάμβανε τάς επαρχίας Κισάμου καί Σέλινου. 

Μετά τήν θανάτωσιν τοΰ Μελχισεδέκ (1821) έμεινε κενή, διά τό αραιόν δε 

τών χριστιανών τών επαρχιών της προσηρτήθη επί Μελετίου τον Ιούλιον 

1831, επί πατριάρχου Κωνσναντίνου Α', εις τήν Κυδωνιάς. Έχωρίσθη δ’αυτής, 

επί Κυρίλλου ΣΤ', άρχομένου τοΰ 1860 7. Γνωστοί επίσκοποι. 

1. Φιλόθεος Παγάς. 'Ως πρφην Κισάμου ευρισκόμενος έν Ζακΰνθφ 

εκλέγει τήν 2 Αΰγ. 1684 επίτροπον αυτοΰ τον έν Κρήτη Άντ. Σολωμόν 8. 

2. Γεράσιμος, περί οΰ ή ένθΰμησις· «1711 Γεράσιμος, ό τής Κισάμου 

προχρηματίσας επίσκοπος, έγραψεν εις τό βραβεϊον τής αγίας προσθέσεως τά 

παρόντα τρία ονόματα. Ό πατήρ αυτοΰ δνόματι Μανουήλ Φλουρής, ή δέ 

μήτηρ αυτοΰ Ευγενία καί Ελένη έδώρησεν εις τήν παρούσαν μονήν [Γωνιάς] 

γρ. 6 καί ό θεός νάναπαΰση τάς ψυχάς αυτών ένθα οΐ δίκαιοι αναπαύονται» 9. 

ι Χρ. Κρ. Α' 1. 

2 Αυτόθι. 

3 Σταυρ. σ. 179 σ. 2. 

4 Αύτόθ. σ. 180. 

ό Μύσων Α' σ. 22-3. "Ετερον έγγραφον τοΰ 1872 αυτόθι σ. 16. 

3 Βιογραφίαν τούτου ορα έν περ. Κρητ. Μελέται Α' σ. 106 - 108. Τοΰτον γενόμενον 

Κρήτης διεδέχθη ό Διονύσιος Μαραγκουδάκης, νϋν επίσκοπος Νεαπόλεως. 

7 25 Φεβρουαρ. 1866 πατρ. γράμμα προς τον Κρήτης Διονύσιον ΕΕΚ σ. 150-1. 

8 Χρ. Κρ. Α' σ. 508. 

9 Χρ. Κρ. Β' σ. 32. 
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3. Γεράσιμος, δ ειτα Κρήτης, αποστάτης, μετά το 1716. ΙΙερίτοΰτου 
ό Παΰλ. Οίκ. γράφει: 

Μά 3 τον εδώ εις άρχοντας που λέγαοιν Μοοκάκη 

και άλλος πού έτονρκεψε που κράζονταν Μπονάκη 

και με αύτονς έπιάοτηκε λέγω μητροπολίτης 

ώστε πού τον ξορίσααι κι ηφνγε απ’ την Κρήτη. 

Και δ Μοσκάκης ήκαμε κι3 ή Κρήτη άποστατίζει 

Κισάμου κυρ Γεράσιμον βάνονσι και καθίζει... 3 

Θά ή δυνατό τις νά τον ταύτιση μέ τον προηγοΰμενον Γεράσιμον, άν οΰτος 

δεν έχαρακτηρίζετο ήδη κατά τό 1711 ώς «προχρηματίσας», χωρίς και νά 
σημειοΰται ώς μητροπολίτης ή πρφην Κρήτης 2. 

4. Παρθένιος (-1635) «δ εν μακαρία τή λήξει προχρηματίσας εν τή 

επισκοπή Κισάμου προς Κύριον άπεδήμησεν αψλα' Ιουλίου ε'» :ι. 

5. Ανθιμος 1731 - 1750. (Αναγράφεται εις την σειράν αυτήν καί εις 
την μεγάλην παρρησίαν τής μονής Γωνιάς). 

6. Παρθένιος ό Φαζάκης. Ή αρχαιότερα υπογραφή του ώς Κισά¬ 

μου είναι του 1751 καί ή νεωτέρα του 1770, συναντάται δέ πολλάκις είς τοτ- 

κώδικα τής μ. Γωνιάς. Επίγραμμά του έδημοσιευθη εκ τής είκόνος τής 

ρίζης Ίεσσαί, ήν άφιέρωσεν εις την μονήν 4. «Διά παρακλήσεως του θεοφι¬ 

λέστατου επισκόπου Κισάμου κυρίου Παρθενίου Φαζάκη κατά τό αψνα'» 

(1751) ένεγράφη είς τον κώδικα τής μ. Γωνιάς δ Ίω. Γονάλης 5. 

7. Σωφρόνιος. Ή αρχαιότερα υπογραφή του του 1777 καί ή νεωτέρα 

τοϋ 1796, ενδιάμεσοι δέ των ετών 1778, 1786, 1790. Περί τοΰτου ή ένθΰ- 

μησις· «Σωφρόνιος δ θεοφ. ημών επίσκοπος καί άρχιερεύς από τό χωρίον 
Ροδοποΰ άφιέρωσεν... 1777 έν μηνί Νοεμβρίω» 6. 

8. Γεδεών Έκ τής μεγάλης παρρησίας Γωνιάς, είς ήν μετά τον 

9. Ιγνάτιος Γεδεών σημειοΰται Καλλίνικος, κατά την κρίσιν μου 
10. Σεραφείμ ό Κυδωνιάς άριθ. 10. 

11. Μελχισεδέκ Δέσποτάκης (1818- 1821). Κρής, εξ ανατολικών 

επαρχιών «Άποδημήσας άπλοΰς κληρικός, νέος έτι ών, διήνυσε τό πλεΐστον 

ι Χρ. Κρ. Α' σ. 395. 

2 Χαρακτηριστικόν διά τούς επισκόπους Κισάμου, είναι οτι εΐχον τά ονόματα Γερά¬ 

σιμος καί Παρθένιος. Εξηγώ δέ τούτο έκ τοϋ ότι προήρχοντο έκ της μονής Γωνιάς, είς 

ήν τά ονόματα ταϋτα είναι συνήθη (μέχρις ημών έτι, ώς είς τό Γουβερνέτο τό Δαμασκη¬ 

νός, είς την *Αγ. Τριάδα τό Γεράσιμος κ.ά.ά.). 

3 Χρ. Κρ. Β' σ. 35. 

4 Σημ. Γωνιάς σ. 13. 

5 Χρ. Β' σ. 32 καί Σημ. Γωνιάς σ. 9. σημ. 1. 

0 Χρ. Κρ. Β' σ. 35 καί Σημ. Γωνιάς ένθ’ ανωτέρω. 
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τοΰ βίου είς βουλγαρικός επαρχίας, προχειρισθείς καί πρωτοσΰγκελλος. Εκεΐ- 

θεν έπειτα τω 1818 προήχθη είς αρχιερέα τής κατά την Κρήτην χηρευσά- 

σης επισκοπής Κισάμου. Γενναίου καί άτρομήτου χαρακτήρος άνήρ, άπέ- 

κρουεν άπτοήτως πολλάς παραλόγους όρμάς καί άδικους απαιτήσεις καί 

αυτών προσέτι των λίαν επίφοβων Τούρκων...» 3. Εκ τής φυλακής δ άπη- 

χθη είς αγχόνην την ημέραν τής Άναλήψεως τοΰ 1821 έτους «οχλαγωγι- 

κώς» εν Χανίοις 2. 

12. Γεράσιμος Στρατηγάκης (1860-1866) εκ Κισάμου. Πατριώτης 

λαβών μέρος είς δλα τάπό τοΰ 1821 πολιτικά κινήματα. Έμόνασεν είς τήν 

μονήν 'Αγ. Τριάδος, δπου καί ήγουμένευσεν (1850- 54) 3. Ηΰνόησε την κρητ. 

έπανάσταοιν τοΰ 1866 - 69, ένεκα τής δποίας παρητήθη καί έγκατεστάθη είς 

Αθήνας. Είς Κρήτην επανήλθε τω 1880, άπέθανε δέ τήν 8/20 Ιουνίου 

1886 είς Πλακοΰρες Ακρωτηρίου καί έτάφη είς τήν μονήν τής μετάνοιας του, 

δπου δ τάφος του μετ’ επιγράμματος 4. 

13. Μισαήλ, έκ Κάλυμνου, πρώην διάκονος τοΰ Κρήτης Διονυσίου, 

πιθανώς φιλότουρκος. ΓΩς είδομεν οΰτε εις τήν Τεροσητείας έγένετο δεκτός 

τω 1880 5. 

14. Πανάρετος, πιθανώς έκ Κων/λεως. (—1880). Τωακείμ ο Γ' διά 

γράμματός του από 4 Αύγ. 1880 παραγγέλλει νά παραδοθή ή περιουσία τοΰ 

άποΰανόντος Κισάμου Παναρέτου είς τον Κυδωνιάς Γαβριήλ6. 

15. Παρθένιος Μπιισάκης (1 Ίανουαρ. 1887- 1892) έξ Άγριλέ 

Σέλινου, δ ειτα Καμπανίας. 

16. Δωρόθεος Κλωναράκης έξ Άποκορώνου 7 (1892 - 1903). 

1 Κ ρ ιτο β. σ. 3. 

2 Αυτόθι σ. 2. Μετά τον Μελχισεδέκ ή μεγάλη παρρησία Γωνιάς αναγράφει 

ιόν Γεράσιμον καί Νικόδημον, άγνωστον ποιας έπισκοπής αρχιερείς. ΕΙτα τούς (Κυδω¬ 

νιάς καί Κισάμου) Αρτέμιον καί Κάλλιστον, τούς (Κισάμου) Μισαήλ καί Πανάρετον, 

τόν (Κυδωνιάς) Γαβριήλ καί τελευιαΐον τόν (Κισάμου) Γεράσιμον. Έσημειώθη δ’οΰτος 

τελευταίος ώς θανών τε?.ευταΐος, έξ ου δείκνυται ότι ή έν τή παρρησία σειρά δεν είναι 

ή τής άρχιερατείας. Οί σημειοΰμενοι ήσαν είτε έπίσκοποι Κισάμου είτε αρχιερείς πλη- 

ρώσαντες, διά νά εγγράφουν, ώς οι μετά τόν Παρθένιον ΦαζάκηV σημειωθέντες Ιωά- 

σαφ καί Μανασσής, οΐτινες, ώς έκ τοΰ κωδικός κρίνω, ήσαν ό μέν Κυδωνιάς, ο δέ Λάμπης 

(όρα κατά τόπους). 

3 ΕΕΒΣ Θ' σ. 338. 

4 Νεκρολογία του είς έφ. "Αμυναν 14 Ιουνίου 1886. Χανιά. 

5 Είς έγγραφον ΙΑΚ, 1 Μαρτίου 1871, υπογράφεται μετά τοΰ μητρ. Μελετίου καί τοΰ 

Κυδωνιάς Γαβριήλ. 

ο Σημ. Γωνιάς σ. 11- 

7 Τούτον διεδέχθη ό μέχρι σήμερον "Ανθιμος Λελεδάκης (1903 — ). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒυΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, Ετος I . I <> 
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12. Δίοτζόλεως. 

’Άνευ επαρχίας· πότε ίδρύθη δεν γνωρίζομεν >. Γνωστοί επίσκοποι 

(Τιτουλάριοι) 1) ο Διοπολεως Μελέτιος, ύπογραφόμενος εις τό έγγρ. 

υπ αρ. 4 τφ 1812 και 2) ό Διοπολεως Καλλ εν ικο ς, ό κατά τινας σφαγείς 
(1821), μάλλον όμως άποθανών έκ πανώλους 1 2. 

Β' 

Δημοσιεΰομεν ενταύθα καί πέντε έγγραφα σχετικά μέ την έκκλ. ιστορίαν 

της Κρητης επι τουρκοκρατίας. Τό πρώτον προέρχεται έκ της μονής 'Αγίας 

Τριάδος των Τζαγκαρόλων, όπερ, μή εύρόντες τό πρωτότυπον, δημοσιεύομεν 

κατ’ άντίγραφον σταλέν υπό του ιερομόναχου Δαμασκηνού Λιονάκη, έκ του 

κωδικός ύπ άριθ. 17 τής μονής 3. Τά άλλα τέσσαρα προέρχονται έκ τής 

τελευταίως δωρηθείσης εις τό ΙΑΚ συλλογής εγγράφων τοΰ λογίου καί 

πατριώτου Ζαχαρίου Τσιριγιώτου ή Πρακτικίδου 4 * καί είναι των προ 

τοΰ ιερού άγώνος χρόνων, καί δή τής άρχιερατείας Γερασίμου τού Παρδαλή. 

Τό πρώτον των έγγραφων αφορά εις τό έν Κυδωνιά μετόχιον τής 

μονής, καλοΰμενον 'Αγία Φωτεινή (°Αγιά Φωθιά), άπεκτή-θη δέ κατά τά 

τέλη τοΰ α' ήμίσεος τού παρελθόντος αϊώνος, καθ' ά έν τω κώδικα 17 Ιστο¬ 

ρείται. Έξ αυτού δυνάμεθα νά παρακολουθήσω μεν τάς τΰχας των ιδιωτι¬ 

κών έκκλησιών μεταβιβαζόμενων από πατρός εις υιόν ή κληρονόμον, ώς καί 

επί Ενετοκρατίας, μανθάνομεν δέ πλήν των περί Εύφραίμ καί Αρσενίου 

σημείου μενών,, τούς οποίους έγνωρίζαμεν ώς Κυδωνιάς καί έξ άλλης πληρο¬ 

φορίας, την υπαρξιν Γερασίμου Κυδωνιάς, τού συντάκτου τού εγγράφου, 

αγνώστου έξ άλλης πηγής. 

1 'Υπεστηρίχϋη ότι τήνΐδρυσεν ό Γεράσιμος Παρδαλής, δτε ήτο συνοδικός, διά ν’άνα- 

πληροΰται υπό ιοΰ Διοπολεως εις τάς επαρχίας, άλλ’ ότι προϋπήρχε τοΰ Καλλινίκου καί 

Διοπολεως Μελέτιος (1812) δεν έγνώριζεν ό ύποστηρίξας. 

2 Βλέπε ανωτέρω τά περί τοΰ Κρήτης Γερασίμου Παρδαλή. 

3 ΕΕΒΣ Θ' σ. 350. 

4 Οΰτος ήτο ίεροδιάκονος τοΰ Γερασίμου (Ψιλάκης, Ένθ’άνωτ. Γ' σ. 352 καί 

Π απ α δ ο π ε τ ρ ά κη ς, Ιστορ. Σφακίων σ. 178 κ.έ ). Έσπούδασεν, ώς φαίνεται, εις 

τήν Μολδοβλαχίαν και έγράφετο διδάκτωρ τοΰ δικαίου καί διδάσκαλος. ΤΗιο ό κομιστής 

των άφορισμών τοΰ μητροπολ, κατά τής έπαναστάσεως εις Σφακιά, όπου έμεινε τφ 1802 

-1808, καί ύπηρέτει τφ 1820-1821 ως διδάσκαλος, μένων είς μονήν τινα, ώς εξάγεται έξ 

επιστολής του. Καίτοι δέ δέν ηύνόησεν έξ αρχής τής έπανάστασιν, εΐτα άπεξεδύΟη τό 

ιερατικόν σχήμα καί μετέσχεν αυτής ένεργώς. Τφ 1822 πληρεξούσιος ών έγένετο φροντι¬ 

στής τοΰ δικαίου. Διά τήν από τής εκκλησίας αποστασίαν ό Παπαδοπετράκης τον έχα- 

ρακτηρισεν «αυτόχρημα έργαστήριον τοΰ Σατανά, καί δοχεϊον πάσης κακίας». Ό άνήρ 

εστάλη μετά τοΰ Δημ. Παρδαλάκη είς Πελοπόννησον «παραστάτης» τής Κρήτης τφ 1823 

καί πολλάκις ύστερον άντεπροσώπευοε τήν νήσον (είς τήν έν νΑργει Δ' ’Εύν. Συνέλευσιν 
1829 κ.ά.). 
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Τό δεύτερον είναι συνοδικόν «επιτίμων» κατά κλεπτών και φονέων καί 

των περιθαλπόνττον αυτούς, έκδοθέν διά τήν κατάπαυσιν των έν Σφακίοις 

ζωοκλοπών καί φόνων, αιτήσει τών ίδίων κατοίκων. Τό τέταρτον είναι ατο¬ 

μική επιστολή τού Γερασίμου προς τον οίκονόμον τοΰ Σιναϊτικού μετοχιού 

Μελχισεδέκ, ήν προσυπογράφει καί ό έν Κων/πόλει μέγας δραγομάνος. Τό 

τρίτον είναι πανταχούσα γραφεΐσα υπό τού Πρακτικίδου, όμοίαν τής οποίας 

άλλοτε έδημοσίευσα *. Τό πέμπτον παρέθηκα, καίτοι είναι άπλούν σχέδιον 

τής επιστολής τών προκρίτων τοΰ Μ. Κάστρου, επειδή είναι γραμμένον είς τό 

I6 καί 2α φ. τού τετάρτου εγγράφου, καί έτι διά τήν διαφώτισιν τών κατά 

τον Μελχισεδέκ τούτον καί τό έν Ήρακλείω μετόχιον τού 'Αγίου Ματθαίου. 

Διετήρησα δέ τήν ορθογραφίαν τών κειμένων, γράψας μόνον μέ κεφα¬ 

λαία τά τοπωνύμια καί κύρια ονόματα, διεσαφήνισα δ’ έτι έν τοΐς άναγκαιο- 

τέροις γλωσσικώς τά έγγραφα. Δι’ αγκυλών [ ] έσημειώθησαν αί δΓ ά'λλης 

χειρός προσθήκαι (εις τό έγγραφον 2 κυρίως τού Πρακτικίδου), δι’ δξειων 

δ’ αγκυλών ( ) αί διαγραφεΐσαι λέξεις. 

1 (1777). 

' Ιστορία διαλαμδάνονσα περί τής Παναγίας εί.ς Τσουκαλαριά -, 

ονσης έν χή επαρχία Κυδωνιάς έν Κρήτη. 

Αύτη ή εκκλησία ήτον παλιά καί βρόμικη, είς δέ τούς, αχιγ' οΐκοδομήθη 

υπό τίνος ΐερέως τό όνομα Μιχαήλ, δστις τήν ηύξησε μέ τούς χορούς καί τον 

κουμπέ, καθώς τήν βλέπετε· αυτός έκτίσεν έκ θεμελίων καί τον Αρχιστρά¬ 

τηγον είς τό αυτό χωρίον καί τον άφιέρωσεν είς> τήν Παναγίαν, έκτισε δέ καί 

δσπίτια αρκετά διά τον κατά καιρούς έφημέριον. Είς δέ τούς αχμε'έκοιμήθη 

έν Κυρίω ό αυτός παπά Μιχαήλ (τό αυτό έτος έγινε καί ή άλωσις τών 

Χανίων καί έκυριεύθησαν υπό τών άγαρηνών), Τήν δέ εκκλησίαν έδέξατο ό 

αδελφός αυτού Άνττόνιος καί αυτού θανόντος έλαβεν αυτήν υπό τήν εξου¬ 

σίαν της ή Θυγάτηρ τού παπά Αντωνίου, Μαρούλα ονομαζόμενη. Αύτη έβα- 

νεν εφημέριον, λαμβάνουσα τό ήμισυ από δ,τι έσυνάζετο είς τήν εκκλησίαν. 

Μετά δέ καιρόν, ό αυτός εφημέριος άποστατήσας δέν ήθελε νά δίδη τής 

Μαρούλας ούδέν, καί αύτη στέλνουσα άνθρωπον είς τήν Μ. Εκκλησίαν μέ 

αποδείξεις δτι είναι ή έκκλησία πατρογονική της έστειλαν ένα γράμμα συν¬ 

οδικόν καί αφοριστικόν μέ τό οποίον τον έξωστράκισε καί έβαλεν άλλους. 

Άπέθανε δέ καί αυτή ή Μαρούλα καί ή έκκλησία έμεινε υπό τήν έξου- 

σίαν τού παιδός αυτής Αντωνίου, εις τού οποίου τον καιρόν τήν ήρπασαν 

οί Τούρκοι νά τήν κάμουν μετζίτιον 3. Τότε εχάλασαν τά όσπίτια καί έβγαλαν 

ι ΕΕΒΣ Θ' σ. 811-313. 

2 Τσουκαλαριά. τά νυν Τσικαλαργιά." Κώμη τής Κυδωνιάς, όπου κατεσκευάζοντο 

παλαιότερον «τσικάλια» κλπ. πήλινα^αγγεία. 

3 μετζίτιον = τζαμί, τέμενος προσευχής. 
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τάς εικόνας από τάς εκκλησίας και του την ερήμωσαν παντελώς. Έπήγαν οί 

χριστιανοί του χωρίου και την εζητουσαν, δμως τους έδιωχναν άπρακτους. 

Κά'ποιος δέ παπά-Τωάννης Δασκαλάκης Μπάλμπης καί γενεά του έχων παρ¬ 

ρησίαν προς τούς άγαρηνούς, υπήγε καί μέ μεγάλα έξοδα καί πολλούς κόπους 

την έξηγόρασε, δίδοντας των άγαρηνών χίλια πεντακόσια γρόσια, ήγουν 

1500, τού δέ Αντωνίου Λουκάκη καί Μποϊπού επονομαζόμενου, τού απο¬ 

γόνου των κτιτόρων, έ'δωκε καί αυτού γρόσια πεντακόσια, ήγουν 500. 

Λαμβάνοντας γούν ο παπά Ιωάννης την εκκλησίαν εις την επιστασίαν 

του, έκαμεν εικόνας καί ιερά καί βιβλία καί την έστόλισεν από εΐτι έχρειά- 

ζετο, έσκέπασε και ενα όσπίτιον καί έκάθησεν εις αυτό καί εφημέρευε την 

εκκλησίαν αυτήν χρόνους ιβ'. Εΐτα έκοιμήθη καί αυτός έν Κυρίω αψε', ών 

επίσκοπος Κυδωνιάς ό κυρ Αρσένιος, οστις μετ’ ολίγον καιρόν ετελεΰτησε 

καί έγινε ό κυρ Εύφραΐμ, όστις έκυρίευσε αυτήν την εκκλησίαν καί τήν έπώ- 

λησε κάποιου παπά - Γεωργίου έκ τού αυτού χωρίου Τσικαλαρίων. Ύπήγεν 

ή πρεσβυτέρα τού παπά- Ίωάννου φέρουσα όμού καί τά όρψανά της τέκνα 

(όπου είχε τέσσαρα; υιούς), δμως τήν άπέβαλεν ό δεσπότης· στέλλουσι λοιπόν 

καί αυτοί εις τήν Μ. Εκκλησίαν άνθρωπον καί φανερώνουσι τήν εξαγοράν 

καί τό άδικον όπου τούς γίνεται καί γενομένης συνόδου έκριναν εύ'λογον να 

δοθή πάλιν ή εκκλησία εις τά ορφανά τού παπά Ίωάννου, δίδοντάς του 

εκείνο τό συνοδικόν οπού εύρίσκεται έως τής σήμερον καί ούτω μέ έξοδον 
διακοσίων γροσίων πάλιν τήν εξανάλαβαν. 

Είτα έγινεν ό ένας υιός τού παπά Ίωάννου ιερομόναχος 1725 καί έφη- 

μέρευεν εί: αυτήν τήν εκκλησίαν χρόνους κη λ Εις τού οποίου τον καιρόν 

άφιερώθησαν εις τήν εκκλησίαν ελιές ρίζες 100 καί δύο όσπίτια καί ιερά 

αρκετά, εις δέ τούς φψνα' έγιναν δύο ιερείς έγγονοι τού παπά Ίωάννου τού 

αγοραστού, Μανουήλ καί Ιωάννης όνομαζόμενοι, αυτοί οί δύο έφημερεύον- 

τες χρόνους ικανούς καί εις τον καιρόν αυτών άφιερώθησαν πάλιν ελιές ρίζες 

80 καί έτερα ιερά. Ό παπά Ιωάννης έξώδευσε καί έκαμε τά τέμπλα, τά διά- 

στυλα καί τό ιερόν καί τήν θύραν καί άλλα, άνεκαίνισε δέ τά όσπίτια τής 

εκκλησίας καί έξώδευσε υπέρ τά πεντακόσια γρόσσια. 

Άπέθανε δέ καί ό παπά Μανόλης αψος'(;) καί οί Τούρκοι έφεραν άλλον 

παπά καί έβαλαν εις τό ποδάρι του. Αυτός ώς διεστραμμένος όπου ήτον δεν 
άφησεν εις τον καιρόν του νά γίνη κανένα καλόν εις τήν εκκλησίαν, έκαμε 

δέ καί αυτός χρόνους δέκα όμού μέ τον παπά Ίωάννην, πλήν ή θεία δίκη 

τον επροφθασεν εις τον δρόμον, οπού έπεριπάτει- τήν μεγάλην Παρασκευήν 

έβγαίνοντας από τά Χανιά τού άπήντησεν ένας Τούρκος καί τον έθανάτωσε 
χωρίς αιτίαν. 

Υστερον έπήγε ό παπά Ιωάννης εις τον άγιον Κυδωνιάς κυρ Γεράσι¬ 

μον καί έδειξε τά γράμματα τά πατριαρχικά καί άλλα οπού είχεν από τούς 

γονείς του καί έχοντας καί υιόν νά ίερωθή τού έδωκεν όλην τήν εκκλησίαν 
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μετά των άφιερα)μάτ(ον της, πλήν έξίόδευσε, πάλιν έως γρόσια τετρακόσια, τά 

όποια έλαβον οί Τούρκοι αψοζ' Μαΐω». 

Ό Κυδωνιάς Γεράσιμος βέβαιοι. 

2. 

(Άργ ιερατικόν Έπιτίμι.ον κατά κλεπτών /και φονέιον] 

καί περιθαλπτόντων αυτούς. 1812. Εις ψύλλον 0,31χ. 0,44). 

ΐ Ρεράοιμ.ος Μητροπολίτης Κρήτης νπέρτιμος και εξαρχος Ευρώπης. 

*{* Ευλαβέστατοι Ιερείς ο! ψάλλοντες εις τό Καστέλλι των Σφακιών ή 

τιμιώτατοι καπεταναΐοι, χρήσιμοι γέροντες καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογη¬ 

μένοι χριστιανοί μικροί καί μεγάλοι, τέκνα έν κυρίφ αγαπητά τής ημών 

ταπεινότητος, χάρις ε’ίη ύμΐν καί ειρήνη παρά Θεού, παρ’ημών δέ εύχή> 

ευλογία, καί συγχώρησις. Επειδή έπληροφορήθημεν από τό κοινόν υμών 

γράμμα, καί έσφραγισμένον μέ τήν κοινήν βούλλαν τού Καστελιού των 

Σφακιών, ότι φωτισθέντες παρά Θεού έσυμφωνήσατε όλοι κοινώς, Ιερείς 

καί κοσμικοί, καπεταναΐοι καί προεστοί, ότι εάν τινάς έξ υμών, όποιος καί 

αν είναι, ήθελε τόλμηση εις τό εξής νά κλέψη άλλου τίνος ανθρώπου ή όζον 

ή άλλο τι2 [ή ήθελεν άποτολμήση νά φονεύση τινά] πράγμα πολύ ή ολίγον 

καί ήθελε φοραθή καί μαρτυρηθή κλέπτης [ή φονιάς] τούτου τό μέν κινητόν 

πράγμα νά λαμβάνη ή κοινότης υμών εις τήν πλήρωσιν τού άρπαχθέντος καί 

κλεφθέντος πράγματος, τό δέ ακίνητον νά δίδεται εις τον πανεκλαμπροενδο- 

ξότατον δευτερτάρ 3 έφένδη μας διά τον τζερεμέν 4 του- καί κατά τήν συμ¬ 

φωνίαν σας ταύτην έξεδόθη καί πανένδοξος προσκυνητός διβάν δεσκερές 5, 

παρά τού ένδοξοτάτου δευτερτάρ έφένδη μας, εις βεβαίωσιν καί πίστωσιν τής 

συμφωνίας σας. Έπί τούτοις δέ ζητείτε καί παρ’ημών έκκλησιαστικόν φρι¬ 

χτόν έπιτίμιον, κατ’ εκείνων όπου ήθελαν κλέψη ποτέ τό πράγμα άλλου 

ανθρώπου [ή φονεύση άλλον τινά] καί κατ’ έκείνων οπού ήθελον διαφεν- 

δεύση ή υπερασπιστή αυτούς τούς κλέπτας και άρπαγας [καί φονεΐς] καί 

έναντιωθή εις τήν κοινήν υμών ωφέλιμον συμφωνίαν. Τούτου χάριν γρά- 

φοντες άποφαινόμεθα εν άγίω πνεύματι μετά των περί ημάς επισκόπων των 

έν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα όποιος 

των χριστιανών [τών κατοικούντων εις τό Ιναστέλλιον τών Σφακιών] μικρός 

ι Καστέλλι Σφακιών, ό Μπρόσγιαλος, ή νυν Χώρα Σφακίων. Χωρίον παραθαλάσ¬ 

σιον, έδρα τής επαρχίας. Εκαλείτο δέ Καστέλλι από χοΰ ένετικοΰ φρουρίου. 

2 Παροιμιώδης είναι ή έπίδοσις τών άλλως εύγενών καί ήρωϊκών σφακιανών είς τήν 

ζωοκλοπήν, όφειλομένη είς τοϋ εδάφους τό απότομον καί τών ποιμνίων τήν εκτροφήν. 

3 Δεφτερτάρης, (ό κρατών τά δεφτέρια) ανώτατος οικονομικός υπάλληλος. 

4 Τζερεμές, ή ζημία, ή άποζημίωσις. 

5 Διάταγμα τοΰ έν Κων/?ι£ΐ διβανίου, τής κυβερνήσεως δηλονότι. 
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ή μεγάλος, νέος ή γέροντας, ήθελε τόλμηση από τώρα καί είς τό εξής νά 

κλέ-ψη άλλου τίνος άνθρώπου|ζφον ή πράγμα, πολύ ή δλίγον [(ή φονεύση 

τινά) ή από τό Καστέλλιον ή από τά^πέριξ χωρία, ή φονεύση τινά,] καί οποίος 

ήθελε διαφενδεΰση καί ύπερασπισθή τοΰτον ιόν κλέπτην καί άρπαγα [καί 

φονέα] φανείς ενάντιος είς ί) τήν κοινωφελή υμών κοινήν συμφωνίαν σας, οί 

τοιοΰτοι όποιοι καί άν είναι, ως κλέπται αρπαγές {καί) άδικοι [καί φονεΐς] 

εχθροί τε καί πολέμιοι τού Καστελιού των Σφακιών, τής πατρίδος/αύτών 

καί των χριστιανών είησαν άφορισμένοι παρά θεού κυρίου παντοκράτορος, 

καταραμένοι καί ασυγχώρητοι, καί μετά θάνατον άλυτοι, αί πέτραι. καί ό 

σίδηρος ?«.υθήσονται αυτοί δε μηδαμώς, κληρονομήσουν τήν^λέπραν τοΰ Γιεζή 

καί τήν αγχόνην τοΰ Ίοΰδα [σχειθίει ή γή καταποίσι καυτούς ός τον Δάθαν 

καί ’Άβιρον], ήκόντες 1 είησαν καί τρέμοντες επί τής γής ως Κάϊν, ή οργή 

τοΰ θεοΰ είη επάνω είς τάς κεφαλάς καί εις τά πράγματα καί είς τά ζώα 

αυτών, καί προκοπήν ού μή ίδοιεν πώποτε είς οσα εργάζονται, άγγελος κυρίου 

καταδιώξοι αυτούς [έν φλόγινη ρομφέα] επί πάσας τάς ημέρας τής ζωής 

αυτών· εάν δέ καί φοραθώσι προφανώς κλέπται καί αρπαγές [καί φονεις] 

καί διαφενδευταί καί ύπερασπισταί τών κλεπτών, είησαν έξω τής Χρίστου 

εκκλησίας· μηδείς τών ιερέων θυμιάση ή'άγιάση ή μνημονεύση μετά θάνατον, 

αύτοΰς τε καί τάς φαμελίας αυτών [έν βάρει αργίας καί άλΰτου άφορισμοΰ]. 

Οΰτω γενέσθω έξ άποφάσεως, ί'να καί ή παρ’ ημών ευχή καί ευλογία εΐη 

μετά πάντων υμών. 
,αωιβ'!1 μαίου κθ^ 

ή· Ό Κρήτης Γεράσιμος 

Ο Κνωσόν Γεράσιμος *0 Αρκαδίας Νεόφυτος 'Ο Χερρονήσον Ιωακείμ 

Ό Διοπόλεως Μελέτιος Ό Αάμπης Ίερό&εος Ό Σιτείας Ζαχαρίας 

3. 

(Πανταχούσα 1815, Μαίου 2. Δίψνλλον 0,15X0,42). 

Οί άνά πάσαν τήν ύπ’ ουρανόν διαλάμπο[ν]τες αστέρες θεόφωτοι τοΰ 

νοητού στερεώματος, (οί απανταχού διατελοΰντες) Πανιερώτατοι καί Θεο- 

πρόβλητοι Μητροπολίται καί (ΰπέρτιμοι) αρχιεπίσκοποι, Θεοφύλακτοι καί 

σεβασμιώτατοι επίσκοποι, πανοσιώτατοι Οικονόμοι καί Πρωτοσύγκελλοι, 

Καθηγούμενοί τε καί Προηγούμενοι, τών Ιερών (καί ευαγών) σταυροπηγια¬ 

κών καί ένοριακών Μοναστηρίων, σοφολογκότατοι Διδάσκαλοι καί Ίεροκή- 

ρυκες, όσιώτατοι Ιερομόναχοι τε καί Μοναχοί (εντιμότατοι κληρικοί έκάστης 

επαρχίας) ευλαβέστατοι Ιερείς, (καί όσιώτατοι Ιερομόναχοι τε καί μοναχοί, 

λογιώτατοι Διδάσκαλοι) εΰγενέστατοι άρχοντες, εντιμότατοι κληρικοί, τίμιοι 

γέροντες καί προεστώτες (πόλ) έκάστης πόλεως καί κιυμοπόλεως (καί) 

ι Βεβαίως στενό ντες. 
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τιμιώτατοι (χρησιμώτατοι) πραγματευταί (καί) θεοκυβέρνητοι καραβοκΰριοι 

καί ναΰται, χρησιμώτατοι πρωτομαΐστορες καί μαΐστορες παντοίας τέχνης καί 

επιτηδεύματος, θεοδίδακτοι γεωργοί καί (καί ζευγολάται, τίμιοι γέροντες καί 

προεστώτες) καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί, άνδρες τε καί 

γυναίκες νέοι καί γέροντες, μικροί τε καί μεγάλοι (έθνος άγιον, βασίλειον 

Ίεράτευμα) μαθηταί τοΰ Χριστού διά τήν ευσέβειαν, καί υιοί τοΰ θεοΰ 

κατά τήν χάριν, ημών δέ αδελφοί κατά πνεύμα περιπόθητοι, χαίρετε έν 

κυρίφ, υπό τής παντοδυνάμου δεξιάς τοΰ ύψίστου σκεπόμενοί τε κατ’ άμφιο 

καί φυλαττόμενοι! 

Γνωστόν έστω πάσιν υμΐν, ότι κατά τήν νήσον Κρήτην, έν τή άγιωτάιη 

έπισκοπή Χερρονήσου, εύρίσκεται κώμη τις, Άϊτάνια δνομαζομένη, έν ή 

κεΐται ιερός ναός, έπ’ ονόματι τιμώμενος τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας, καθ’ δν πανηγυρίζεται ή πάνσεπτος 

αυτής κοίμησις, οστις, καθ’έχάστην βρΰει πηγάς θαυμάτων. Έφάνη δέ προ 

χρόνων καί έν σημείο ν κυκλικόν, (έκ μέρους τοΰ καμπαναριού ωσάν σφαίρα) 

έξελθόν ένδοθεν τής σκεπής τής έκκλησίας φαινόμενον ώσπερ Ίσκιος ό 

οποίος κατ’ ολίγον κινούμενος (άνωθεν τής) έξωθεν τής οροφής (τής) 

κατευθείαν μεταξύ πολλών χρόνων έφΟασεν ήδη είς τήν κόγχην τοΰ Ιερού 

βήματος1 ό αυτός φαινόμενος νύκτα τε καί ημέραν, όπου καί ΐσταται μέχρι 

τής σήμερον. Προ δέ τοΰ φοβερού σεισμού 1 τοΰ έπακολουθήσαντος 

ενταύθα έν τή Κρήτη κατά τό αωθον έτος, φευρουαρίου α1·· έσείετο μία τών 

αργυρών κανδήλων, τής Ίεράς είκόνος τής Θεοτόκου, χρόνου ενός ολοκλήρου 

διάστημα, προδηλοΰσα τον μέγαν εκείνον καί φοβερόν σεισμόν, έκ τοΰ οποίου 

κατηδαφίσθησαν πολλά τών χωρίθ)ν, καί μάλιστα ή άνω ρηθεΐσα κώμη 

(Άϊτάνια) 2 (έφ? ήν) έν ή δεν έμεινε λίθον επί λίθον, πλήν τοΰ Ίεροΰ ναού 

τής ύπεραγίας Θεοτόκου, δ στις έμεινεν δλοτελώς άβλαβης. Μετά δέ τήν απει¬ 

λήν τοΰ σεισμού, έστάθη ακίνητον τό κανδήλιον ημέρας είκοσι, καί μετά 

ταΰτα ήρχισε πάλιν νά σείεται σταυροειδώς μέχρι τής σήμερον. Εξέρχεται δέ 

καί έκ τοΰ Ίεροΰ Βήματος ευωδία άρρητος καί γλυκυτάτη- άναβρύει δέ καί 

έκ τοΰ βορείου τοίχου τοΰ Ίεροΰ τούτου ναού ΰδα>ρ αγιάσματος, θεραπεΰον 

πάσαν νόσον τών μετά πίστεως καί πόθου προσερχομενών, καί λαμβανόντων 

έξ αυτού. Έκ τούτων οΰν καί ετέρων θαυμάσιων ευλαβούμενοι πάντες οι 

ευσεβείς τήν Θεοτόκον, προστρέχουσι καθ’ έκάστην, λαμβάνοντες έπειτα τό 

ποθούμενον άλλ’ επειδή καί είναι δλίγον χαλασμένος ό ναός, καί μικρός, 

προς τούτοις δέ καί άπεριτοίχιστος, ημείς φιοτισθέντες υπό τής Θεοτόκου, 

τ Οΰτος κατά Σταυρ. ΣΚ. σ. 108 (άντλοϋντα έκ τοΰ Κ,αιιΐίπ, Οβδοπρίϊοπ ρΐιγδίηιαε 

<3ε Ι’ίΐβ <3& ΟγθΙθ) έγένετο τή 4/16 Φεβρουάριου 1810, ή κατ’ άλλους τή 16 Μαρτίου τοΰ 

αύιοΰ έτους. Νϋν προστίθεται καί ή παρούσα πληροφορία. 

2 Τ’ Άϊτάνια κατεστράφησαν καί κατά τον σεισμόν τής 30/12 "Οκτωβρίου 1856 

(Σ τ α υ ρ. ΣΚ. σελ- 109) 
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άπεφασίσαμεν νά τον μεγαλώσω μεν μέ παρεκκλήσιον, εις όνομα του αγίου 

Ίερομάρτυρος Χαραλάμπους καί νά τον περιτειχίσωμεν γύρωθεν μέ τείχος, 

καί κελλία, καί ά'λλα έτι οικοδομήματα, διά την ησυχίαν, καί άνάπαυσιν των 

καθ” έκαστη ν προ σερχο μενών προσκυνητών, διά τά όποια ώς συμπεραίνομεν 

δεν έξαρκοΰσι μή τε δεκαπέντε χιλιάδες γρόσια, εις τά διάφορα χρειώδη καί 

αναγκαία των νέων τούτων οικοδομημάτων και εις τάς αυθεντικός αυλάς, 

καθώς ή επιχείρησις του έργου μάς βέβαιοί. Μή δυνάμενοι λοιπόν νά έξοικο- 

νομήσωμεν ενταύθα τά βαρύτατα ταύτα έξοδα, διά την στενοχώριαν καί πτω¬ 

χείαν των ενταύθα χριστιανών, ήν έχουσιν εκ τών καθημερινών βαρυτάτων 

δοσιμάτων, έγνωμεν μετά θεόν προσδραμεΐν εις τά φιλελεήμονα καί φιλοι- 

κτίρμονα σπλάγχνα υμών τών φιλελεημόνων καί αδελφών χριστιανών, χάριν 

ελέους καί βοήθειας- και δή έκλεξάμενοι κοινή ψήφω τον παρόντα τιμιώτα- 

τον επίτροπόν μας κυρ Μάρκον, άνδρα τίμιον, συνέσει τε καί φρονήσει 

κεκοσμημένον, άποστέλλομεν την αυτού τιμιότητα προς την ΰμετέραν φιλά- 

δελφον αγάπην. 

Δεόμεθα τοίνυν καί παρακαλούμεν θερμώς πάντας υμάς, όπως άποδε- 

ξάμενοι αυτόν μέ την συνήθη χριστομίμητον υμών προαίρεσιν, ό μέν έργω, 

ό δέ λόγο) συνδράμητε καί βοηθήσηιε αύτώ, καί ελεημοσύνην παρέξητε, ό 

μέν πρόθεσιν, ό δέ σαραντάρων, έτερος δέ αδελφάτο ν, άλλος δέ σκεύος τι 

ιερόν, καί άμφιον, έκαστος καθά δυνάμεως έχει καί αγαθής προαιρέσεως. 

Ταύτα γάρ πάντα καί τώ ίερω τούτω ναφ χρεκόδη, καί τφ θεώ εύπρόσδεκτα, 

καί ύμΐν τοϊς παρέχουσιν έπωφελή καί σωτήρια. Ούτως ούν ποιήσατε άδελ- 

φοί έν Χριστφ περιπόθητοι, ϊνα διά τής ύμετέρας ευποιΐας δυνηθώμεν καί 

ημείς άπαρτίσαι καί εξοικονομήσαι τά άφευκτα καί βαρύτατα ταύτα έξοδα, 

διά νά παρακαλούμεν άκαταπαύστως τήν παντάνασσαν αειπάρθενου Δέσποι¬ 

ναν, νά μεσιτεύη εις τον μονογενή αυτής υιόν, τον κύριον ημών Τησούν 

Χριστόν καί θεόν, διά τήν ύγιείαν καί ευτυχίαν σας, τόσον σωματικήν, όσον 

καί ψυχικήν διά νά μακαρίζεσθε καί νά μνημονεύησθε ώς κτίτορες τού ιερού 

καί πανσεβάστου τούτου ναού, καί νά έπιβρέχη προς ημάς ό πλουσιόδωρος 

καί μισθαποδότης θεός ουρανίους έπιρροάς τών χαρίτων αυτού, επιχορηγούν 

εις τούς ευλογημένους οϊκους υμών τήν ευλογίαν Αβραάμ, Ισαάκ, καί Ιακώβ, 

ευλογών τάς εισόδους καί εξόδους υμών, καί τέλος αξιώσατε πάντας υμάς 

τής μερίδος τών σωζομένων, τής χαράς τών εκλεκτών, τής άλήκτου τροφής, 

τής άκηράτου ζωής, καί άϊδίου μακαριότητος, εν τή έπουρανίω καί άτελευ- 

τήτφ αυτού βασιλεία- αμήν. 
- ,αωιε^ Μα ίου β^ 

4. “Επιστολή (αχρονολόγητος). 

Ί' Πανοσιώτατε άγιε έξαρχε κυρ Μελχισεδέκ! Τήν πανοσιότητά σου έν 

Κυρίψ ευχόμενοι ήδέως προσαγορεύομεν. Τό από θ^? αύγούστου γράμμα 

σου έλάβομεν σήμερον τή ιδ* τού ΐδίου καί εΐδομεν τά οσα μάς γράφεις. 

Ιδού οπού στέλνομεν από μέρους μας ένα άρζουχάλι1 προς τον ύψηλότατσν 

πασά έφένδη μας, τό όποιον νά δώσης μόνος σου, καί αφού φιλήσης τήν 

ποδιά του εκ μέρους μας νά τού δώσης νά καταλάβη ότι ό δούλος του ό 

πατριάρχης και τό δεμασίτι2 τών μητροπολιτών οπού εύρίσκεται εις τήν 

Πόλιν δέν είναι δυνατόν νά δώσουν εις τό υψηλόν δεβλέτι άρζι 8 ψεύτικον, 

καί νά ζητή μαλιμηρί4, από εκείνους οπού δέν χρεωστούν αυτός ό Δημήτρης 

απ’ αρχής τέτοια ψεύματα προβάλλει, πότε μάς λέγει πώς τά έστειλεν ό θείος 

του, καί πότε πώς αυτός δέν χρεωστεί διά νά δώση αλλά ό πατριχανές 5, έχει 

τερκενάρι6 καί είναι γραμμένον ποιος χρωστεΐ καί ποιος δέν χρεωστεί, καί 

ψεύματα ποτέ δέν ή μπορεί νά εΐπη ό πατριάρχης καί νά ζητή νά πάρη από 

εκεί οπού δέν έχει νά πάρη. Επιμελή σου όσον είναι δυνατόν νά γενούν ταξίλι7 

διά νά φανή καί ή πανοσιότης σου ευπρόσωπος εις τήν ίεράν Σύνοδον- 

μεχτούπι 8 ό πασάς ήθελε νά μάς δώση, πλήν κοιμάται ακόμη, καί κατόπι 

αυτά τά άσπρα θέλομε σου τό προφθάσει άν γένη χρεία. Τό κεραλενώ ήταν 

καλά νά μήν ανακατώνεται εις αυτήν τήν δουλειά, διατί ή μπορεί νά τής έλθη 

κανένα αφοριστικόν συνοδικόν, καί έντρεπόμεθα διατί είναι συγγενής μας’ σέ 

λυπούμεθα πώς κοιμάσαι επάνω εις ταΐς τάβλαις, καί ό θεός νά σέ γλυτώση 

μίαν ώραν προτήτερα. 

Τον σιώρ Χαϊμάκην μέ δλην του τήν φαμελιάν καί τήν αρχόντισσάν του 

ακριβώς χαιρετούμεν, ευχή θ η μεν καί τον υιόν της, δέν ήξεύρομεν όμως άν 

έχη εις ύπόληψιν τάς εύχάς μας. Ό σαής 9 στέλνεται μαξούς10 καί νά μάς 

γράψης μέ τον ίδιον τά πάντα, ή δέ παρ5 ημών ευχή καί ευλογία εΐη μετά 

τής πανοσιότητός σου. 

Τή ιδτι αύγούστου 

ψ Ό Κρήτης Γεράσιμος ευχέτης σου εν Χφ 

Ό αρχών Δραγουμάνος τήν προσκυνεΐ 

ι Ατδβΐι&ΐ τουρκ. έκθεσις κατασιάσεοις, αναφορά. 

2 Τζεμστ=ή σύνοδος. 

"Λ ρ ζ ι = αναφορά, άρτζουχάλι. 

4 Μ α λ ι μ ι ρ ΐ = φόρος ιδιοκτησίας. 

ό Πατριχανές = τό πατριαρχεΐον. 

6 Τερκενάρι=:περιθώριον, πράξις γινόμενη εις τήν γωνίαν τοΰ εγγράφου. 

7 Ταξίλι = εΐσπραξις, μελέτη. 

8 Μ αχτ ούπ ι=έγγραφον, γράμμα· έξ οΰ καί χ αζ ΐ ρ μαχτ ο ύπι—έτοιμος επιστολή. 

9 Σαής, ό = ό ταχυδρόμος. 

ίο Μ αξο ύς = επίτηδες. Καί τών δέκα ανωτέρω τουρκ. λέξεων τήν έξήγησιν οφείλω 

εις τον τουρκομαθή δημοσιογράφον κ, Κ. Γ. φουρναράκην, 
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5. 

(Σγέδιον επιστολής προς ί ερασιμον Παρδάλην (άγρονολόγητον). 

Περί των οικονόμων τον σιναϊτικον μετοχιού 'Ηρακλείου). 

Ίην νμετέραν σεδαομίαν Πανιερότητα ώς είκός προσκυνούντες την πανίε- 

ρον αυτής δεξιάν ενλαβώς κατασπαζόμεθα. 

Ί* Και μετά τάς ταπεινάς ημών προσκυνήσεις και εΐδησιν τής δεσποτι- 

κής ήμΐν αγαθής αυτής ύγιείας δηλωποιούμεν τή σεβασμιότητί της, δτι έξαί- 

φνης και παρ ελπίδα εΐδωμεν νά έλθη νέος οικονόμος εις τό εδώ εύρισκό- 

νον Σιναϊτικον μετόχειον, του αγίου ενδόξου αποστόλου καί εΰαγγελιστοΰ 

Ματθαίου, αντί τοΰ κυρ Μελχισεδέκ, παρ’ ελπίδα δε λέγωμεν, διότι όντες 

πληροφορημένοι, ήξεύρωμεν δτι ό άρχιερεύς ημών σεβασμιώτατος άγιος 

Κρήτης προέγραψεν εις την τζουβενίαν 1 τών αγίων πατέρων και τούς ήξίου 

νά αφησωσιν (εισέτι) εν ταξίδιον εις τον κυρ Μελχισεδέκ, επειδή και κατε- 

ξοδεΰθη εις τινα αναγκαία μουμέζα 2 κατεχρεώθη τότε ώς πέντε χιλιάδες 

γροσσα οντον και τών χρόνων δυστυχών και άκαρπων, και είς τούτο τό 

ταξίδι ανιμπορέση και εξηκονομήση και άπληρόση τό χρέος του καί μετά 

τούτο νά άπέλθη ή πανοσιότης του είς την τζουβενίαν καί νά τό άφίση 

παλιν ελεύθερον, νά τό εύρη ό διάδοχός του καί άνευ χρέους καί τάς εκκλη¬ 

σίας ου μόνον ανακαινισμενας, αλλά καί εγκεκοσμημένας, καθώς ουδέποτε 

ήσαν, και τα γυρωθεν κελλία καί δντάδες διορθωμένα καί ανακαινισμένα, 

καί με ολας τας δυσκολίας καί ούτως χωρίς χρέος καί διορθωμένον άφήσας 

το μετοχιον να φανή και τής πανοσιοτητός του ή προκοπή, καί νάκούση 

ευχαριστίαν διά τά δσα καλά είς αυτό έκαμε, καί διά τάς δσας δυσκολίας είς 

τόσους χρόνους είς τήν ακανθώδη Κρήτην έτράβιξε. αλλά είς τούτο δ άρχιε- 

ρευς μας δεν εισηκουσθη- αλλ εστάλη άλλος οικονόμος, (καί) μέ δλον τούτον 

έδέχθη ό κυρ Μελχισεδέκ κατά τήν συνήθειαν, του επαράδωσε τό μετοχιον 

μέ άβεντάριον 3 επειδή δεν είχε (εισέτι) χρεώσει εισέτι έπλήρωσε διά προλα- 

βόντως έξοδά του γρ. 3240: εκριθη εύλογον νά τά πλ,ηρώση ό νέος οικονό¬ 

μος, ο οποίος λαμβάνει τό μετοχιον, χωρίς νά θέλη κανένα έξοδον καί έν 

ήμεροις χρόνοις, καί κατά τό εισόδημα ηύξημένον. Ό Μελχισεδέκ επειδή μέ 

παντοίους τρόπους έπασχε νά δίδη είς τούτο αύξησιν καί ημείς δέ διά χατήρι 

τού μοναστηριού καί τής πανιερότητός της τον έδέχθημεν, μέ δλον όπου 

επαραπονέθημεν, διατί ό άρχιερεύς μας γράψας δεν εισηκούσθη, άλλ’ έγινε 

ολον το ενάντιον, δεν ηξευρωμεν διατί' άλλ’ώς φαίνεται διά κάποιον πάθος ήτε 

ταυτού τού Μελχισεδεκ ή διά νά άποδείξωσιν οί άγιοι πατέρες δτι μήτε αξιώσεις 

1 Τζουβενία, ή—ή σόναξις του όρους Σινά. 

2 Μουμέζα = δοσίματα, έξοδα. 

3 άβεντάριον == ΐηνβηιαπο, μέ πραιτόκολλον. 

Ειδήσεις καί έγγραφα τής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας. 235 

μήτε συμβουλάς τών κατατόπον αρχιερέων δέχονται, τά οποία αυτά βλέποντες 

καί νοούντες ημείς διά τούς οποίους υπάρχει και ό “Αγ. Ματθαίος, έρχεται καί 

οικονόμος, βλέποντες καί νοούντες, καί άποναρκώμεν καί άνευλαβούμεθα, τό 

οποίον δέν προξενεί κανένα καλόν μήτε είς τό ιερόν μοναστήριον μήτε είς τούς 

οικονόμους μήτε είς ημάς. Ημείς προ χρόνων έγράψαμεν κατά τού οικονόμου 

Μελχισεδέκ καί έζητήσαμεν παρά τών αγίων πατέρων (νά τον σικώσωσιν) 

νά στείλωσιν αν τ’ αυτού άλλον διότι διά τά νιτερέσα τού αγίου Ματθαίου 

έσύγχιζε [καί έ]πείραζε τήν πολιτείαν μας καί μέ δλους ημάς σχεδόν έγινε 

Ιχθρός, μόνον καί μόνον διά νά φύλαξη τό μοναστήριον του, τρόπον τινά 

τήν ύπόληψιν ύστερον δέ καί ημείς βλέποντες τον άνακαινισμόν τον όποιον 

έκαμνε είς τό μετοχιον καί δτι άλλως νά κάμη δέν ήμποροΰσε παρεβλέψαμεν 

είς τό εξής, καί έπέρνα ή πανοσιότης του μέ ημάς ήσυχα καί αγαπημένα καί 

ημείς μετ’ αυτού, άλλ’ επειδή καί οί άγιοι πατέρες μήτε κατ’αυτού γράψαντας 

είσήκουσαν μήτε εις τον αρχιερέα μας υπέρ αυτού, έστωσαν έν υγεία, εκτε- 

λοΰντες αείποτε τό δτι είς τήν πανοσιότητά τους εύρέθη εύλογον, καί ταΰτα 

δεσπότη μου τώς γράφονται (έγράφομεν δτι έκ τοΰ προλαβόντων θέλει) δέν 

γνορίση δτι επαραπονέθημεν, διότι ημείς, μέ δλον οπού καί τό μοναστήριον 

άγαποΰμεν και τον άγιον Ματθαίον καί εύλαβούμεθα, καί κατά τό δυνατόν 

μας βοηθούμεν μήτε ούτως μήτε άλλως (δέν) είσακουώμεθα από τούς άγιους 

πατέρας, ό κύρ Μελχισεδέκ παραδόσας τό μετοχιον καί τά τού μετοχιού αφού 

άν έχη τινά ύπόθεσιν νά τήν ξεκάμει. είχε άπόφασιν· (δέν ήξεύρομεν) ή αυτόν 

θέλει νά έλθη προς τήν πανιερότητα της, ή θέλει άπέλθη είς τζουβανίαν νά 

θεωρήση τον λογαριασμόν του καθώς τον διορίζουσι. (άφίσας τον νέον ημι¬ 

θανή οίκονόμον διά νά έξοικονομή τάς υποθέσεις τού μετοχιού άλλα καθώς 

ημάς βλέπομεν τά δσα ό Μελχισεδέκ τό πολύ ή ολίγον κατόρθωμα τού Μελ- 

χισεδέκ θέλει φθάρη έν ολίγφ καί ταύτα καταγράφομεν δχι επειδή) ’Έστω 

εις εΐδησίν τους ημείς δέν κατατρέχομεν τον νέον (οΐκονόμον άλλα είναι 

αλήθεια καί ορισμός τής πανιερότητός της) διότι τά δσα τής γράφομεν είναι 

αλήθεια καί ταύτα μέν προσκυνητώς, αί πανίεροι δέ αυτής εύχαί καί εύλο- 

γίαι εΐησαν μετά πάντων ημών. 

"Εγγραφον έν τώ Ίστοριχω Άρχείφ Κρήτης 

Ιούνιος— Αύγουστος 1933. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΛΚΗΣ 

Διευθυντής τοΰ Ίστ. Αρχείου Κρήτης. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝ 'ΓΗι ΝΗΣΩ. ΧΑΛΚΗ· ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

Τον Κατάλογον τούτον, περιλαμβάνοντα περί τούς 180 κώδικας, εξεπο- 

νήσαμεν, δτε, μετά την δευτέραν εκ της Μ. Πρώτοσιιγκελλίας άπομάκρυνσιν 

ημών τη 28 Απριλίου 1921, διεμένομεν εν τη μυροβόλφ Χάλκη, μόνην 

αναψυχήν και άνακούψισιν ευρίσκοντες εις τήν μελέτην και τήν εργασίαν, 

έλαβε δέ πέρας τή 2* Απριλίου 1922, ημέρα τού Μ. Σαββάτου. Εις τήν 

πολΰπονον ταΰτην εργασίαν άνεκούφισεν ή μάς ούκ ολίγον διά τής άνα- 

γνώσεως των μάλλον δυσνόητων σημειώσεων ό αείμνηστος Βυζαντινολόγος 

και πολύτιμος φίλος Ξενοφών Σιδεριδης, δστις, χάριν των ιδιαιτέρων αυτού 

μελετών και χάριν ημών, έπεσκέπτετο τότε συχνότερου τήν Χάλκην διά τούτο 

ιερόν χρέος εκτελούντες τον Κατάλογον τούτον άφιεροΰμεν τή προσφιλεϊ και 
τιμία αυτού μνήμη. 

Περί τής Τέρας ταυτης Μονής πρώτος έγραψεν ελάχιστα ό Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος όΑ' ό Σοφός ό από Σιναίου Μετ’ 

αυτόν συντόμως επίσης έγραψεν ό Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος 1 2. Εϊδικάς πρα¬ 

γματείας περί τής Μονής και εν μέρει περί τής Βιβλιοθήκης αυτής έγραψαν 

ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός 3 καί ό Ξενοφών Δ. Μογέ 4, ως και 6 

Μ. Γεδεών 5, δημοσιεΰσας σημείωμα περί τής Μονής Καμαριωτίσσης. Επί¬ 

σης ό Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεΰς 6, δστις έν περισπουδάστφ αυτού 

μελέτη αναγράφει 40 κώδικας τής Μονής Χάλκης κομισθέντας μετά τήν 

1 Κωνοιαντίου Α τοΰ από Σιναίου, Κωνσταντινιάς παλαιά τε καί νεωτέρα. 
οελ. 213 - 217. Έν Κ/πόλει 1844. 

2 Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή ή περιγραφή τοπογραφική, 
αρχαιολογική καί ιστορική τής περιωνύμου ταΰτης μεγαλοπόλεως τόμ. Β' σελ. 303-309. 
Άθήνησιν 1862. 

3 Βαρθολ. Κουτλουμουσιανοΰ, Υπόμνημα Ιστορικόν περί τής κατά Χάλκην 
Μονής τής Θεοτόκου. Έν Κ/πόλει 1846. 

4 *ενοφ. Δ. Μογέ, Η έν Χάλκη Έλληνοεμπορίκή σχολή. Έν Κων/λει 1875. 

β Μ. I. Γεδεών, Σημείωμα περί Καμαριωτίσσης, έν «Εκκλησιαστική Άληθείρ» 

τόμ. ΚΒ σελ. 473-475, 482-486, 508-510. Πρβλ. Άλεξ. Λαυριώτου, Περί τής κατά 
τήν νήσον Χάλκην Ίεράς Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, έν «Εκκλησιαστική Αλή¬ 
θεια» τόμ. ΚΑ' σελ. 7-8. 

6 Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ή έν τφ νησίφ Σιρζουπόλεως 
βασιλική μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί ή τύχη τής Βιβλιοθήκης αυτής, έν Βυζαγ- 

τινοΐς Χρονικοϊς Πετρουπόλεως τόμ. Ζ' σελ. 661- 695, 

Κατάλογος των χίιρογράφιον τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 237 

καταστροφήν τής Μονής Σψζοπόλεως τού Τίμιου Προδρόμου εις τήν Μονήν 

τής Παναγίας τούς υπ’ άριθ. 1. 2. 10. 3 6. 17. 2.8. 32. 34. 40. 42. 49. 57. 

63. 77. 85. 87. 89. 102. 103. 104. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 

119. 329. 131. 137. 138. 144. 147. 155' καί τέσσαρας άλλους άποκειμένους 

έν τφ Σκευοφυλακίω τής Μονής Χάλκης \ χωρίς δμως νά περιγράφη αυτούς 

λεπτομερώς, άρκοΰμένος μόνον εις τήν αντιγραφήν των διαφόρων έν αύτοΐς 

σημειωμάτων. 

Ό αυτός Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς 2 εκ τού ΰπ” άριθ. 157 

κώδικος τής Μονής έδημοσίευσεν έπιστολάς Τουλιανού τού Παραβάτου, 

περιγράψας λεπτομερώς αυτόν. Επίσης περιέγραψε τον ύπ’ άρ. 158 κώδικα, 

οστις περιλαμβάνει καί πέντε έπιστολάς τού Λιβανιού (φ. 264-265), ώς 

καί τον ύπ’ άριθ. 159 περιέχοντα καί τούτον έπιστολάς τού Λιβανιού (φ. 

115α- 1436). Ή εργασία αύτη τοΰ μακαρίτου Αθανασίου Παπαδοπούλου 

Κεραμέως είναι περισπούδαστος. Τά ύπ’ αυτού παραλειφθέντα συνεπληρώσα- 

μεν έν τφ Καταλόγφ ημών. 

Έν έτει 1901 ό ϋΓ |θδ. Βογ6Π5 3 έδημοσίευσε Κατάλογον κωδίκων 

άγιογραφικού περιεχομένου υπό τον τίτλον «0αΩι1ο§ιΐ3 Οοόίουηι Η&§ίο- 

ΟΓ3ρ1ΐΐθθηΐ1Π ΟΓ3600Γ11Π1 Βϊ61ίθί1ΐ60Ε6 ΜοΠΕδΙεπί ϋοίρ&ΓΕΟ ΐπ ΟΕαΙοο 

ΐπδϋΐ^», έν φ αναγράφει τούς βίους, τάς πολιτείας καί τά μαρτύρια διαφόρίον 

αγίων καί μαρτύρων περιεχομένου εις τούς ύπ° άριθ. κώδικας 6. 8. 10. 13. 17. 

18. 19. 20. 34. 47. 62. 82. 83. 129. 139 καί 157 τής Μονής τής Παναγίας. Τά 

ύπ’ αυτού παραλειφθέντα συνεπληρώσαμεν επίσης έν τφ ήμετέρφ Καταλόγφ. 

Έν έτει 1901 ό άείμνηστος Ξενοφών Σιδερίδης έν τή ύπ’ άριθ. ΑΥΙΘ 

τακτική ειδική συνεδρίςι τού έν Κ/πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 4 

εποιήσατο άνακοίνωσιν, έν ή μετά τής συνήθους αυτού θαυμαστής κριτικής 

εξετάζει τά περί τής ίδρύσεως τής Μονής τής Παναγίας έν Χάλκη, παρέχων 

πλείστας δσας πολυτίμους πληροφορίας περί αυτής. 

Έν έτει 1914 ό *{* Σ. Γ. Σ. έγραψε σημείωσιν υπό τον τίτλον «Ή Τερά 

Μονή τής Θεοτόκου έν Χάλκη» δ. Έκ ταύτης λαβών αφορμήν ό κλεινός 

ι Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ένθ’ άν σελ. 678. 

2 Άθαν. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Συνοπτική Έκΰεσις παλαιογραφικών 
ερευνών έν τε Κων/λει καί ταις χώραις τοΰ Πόντου διά τήν Μαυρογορδάτειον Βιβλιο¬ 

θήκην. Έν τφ Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγφ Κων/λεως Παραρτ. τόμ. Ι7' σελ. 3-8. Τοΰ 
αυτού, Ίουλιανοΰ Αύτοκράτορος Ανέκδοτοι έπιστολαί μετά προλεγομένων καί κριτι¬ 

κών σημειιόσεων, Ένθ’ άν. σελ. 9-26, 27-35, Τοΰ αυτού, Διβανίου Έπιστολαί... 

Ένθ’ άν. σελ. 36 64. 

3 ΌΓ ,1ο 5. Βογεηε, ΟιΙαΙο^υδ Οοάϊεππι Ηα§;ίοει·&ρ}ποοππιι Ογ260ογιιπι Βίδΐΐο- 

Ιΐιεοαε Μοπ^εΙεπί Πείραταε ϊπ ΟΗαΙεε ίιιειιία έν «Απαΐεοΐώ ΒοΙΙ&πάί&πίβ» Ιοπι XX 

ρ. 45 - 70. 

•4 Τόμ. ΚΘ σελ. 7 (1907). 

5 Έν Εκκλησιαστική Άληθείρ. τόμ. ΛΔ' σελ. 87 -89 (1914). 
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Μητροπολίτης Νικομήδειας Φιλόθεος Βρυέννιος εγραψεν άξιόλογον μελέτην 

υπό τον τίτλον «Άναστήλωσις της Μστορικής αλήθειας διά τής ευτυχούς άνα- 

καλύψεως τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Σελεύκειας κυρίου Γερμανού 

Στρηνοπούλου» *. Κατά πόσον ή άνακάλυψις τού Σελεύκειας Γερμανού 

Στρηνοποΰλου ύπήρξεν ευτυχής γράφομεν έν Ιδιαιτέρα άνεκδότφ μελέτη 

ημών «Περί τής Μέρας Μονής τής Παναγίας Χάλκης». 

Περί τής Μέρας Μονής τής Παναγίας έγραψε καί δ Άββάς Ματίη 

εις τό έ'ργον αυτού «Γεε Μοϊηεε άο ΟοηΒίαηΐίηορΙο». Έν έτει δέ 1841 

έξεδόθη εν Κων/λει μικρόν φυλλάδιον εκ 13 σελίδων υπό τον τίτλον «Πρό¬ 

γραμμα Μστορικόν τής ανέκαθεν οικοδομής τού κατά Χάλκην Ελληνικού 

Φροντιστηρίου και τής καταστάσεως αυτού δηλωτικόν». 

Περί τής Μονής επίσης έγραψαν συνοπτικώς δ δεείίηΐ, δ δοΙιΙυπιΓοι·- 

§·6Γ, δ Καισάριος Δαπόντης καί άλλοι, περί ών ποιούμεθα λόγον έν τή μελέτη 

ημών περί τής Μστορίας τής Μονής. Έκτος τών σψζομένων κωδίκων τής 

Μονής ύπάρχουσι καί τινες μή περιλαμβανόμενοι έν τώ Καταλόγω αυτής 

προ πολλού φυγαδευθέντες εξ αυτής, καί δή 

1) Ό κτιτορικός κώδιξ τής Μονής τού αγίου Μωάννου τού Προδρόμου 

τοϋ έν τή νήσω Σφζοπόλεως, περιγραφήν τοϋ δποίου έποιήσατο 6 αείμνηστος 

Μωάννης Σακκελίων 2. 

2) Ό ύπ’ άριθ. 224 κώδιξ τής έν "Αγίφ ’Όρει Μονής τοϋ Φιλοθέου 3. 

3) Ό ύπ’ άριθ. 329 κώδιξ τοϋ έν Κων/λει Μετοχιού τοϋ Παναγίου 

Τάφου «Αί τρεις Λειτουργίαι» 4. 

4) Ό ύπ’ άριθ. 426 (5933) κώδιξ τής έν 'Αγίω ’Όρει Μονής τοϋ αγίου 

Παντελεήμονος «Αί θεΐαι Λειτουργίαι»Λ 

5) Ό ύπ’άριθ. 204 (2217) κώδιξ τής Μονής Έσφιγμένου τής έν Άγίω 

’Όρει «Αί θεΐαι λειτουργίαι» γραφείς υπό Θεοδοσίου Μήδειας τοϋ ταπει¬ 

νού μητροπολίτου έν έ'τει 1634 Σεπτεμβρίου α' Μνδ. γ'. Βεβαίως δ κώδιξ 

ούτος ανήκει εις την Μονήν τής Παναγίας Χάλκης, εν ή έζησε καί άπεβίωσεν 

ό Θεοδόσιος ί!. 

6) Οί έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων ύπ’άριθ. 755 τοϋ ια' αίώ- 

νος καί δ ύπ’άριθ. 1543 τοϋ ιγ'αίώνος άγιογραφικοί κώδικες προέρχονται 

εκ τής Μονής τής Παναγίας τής Χάλκης 2. 

ι Έν Εκκλησιαστική Αληθείς τόμ. ΛΕ' σελ. 203-206 (1915). 
2 Ίωάν. Σ ακκελίωνος, Ίωάννου Ε'καί Ίωάννου Ζ' τών Παλαιαλόγων χρυσό- 

βουλλον καί άργυρόβουλλον περί της κατά τήν Σωζόπολιν Μονής τού Τιμίου Προδρόμου 
έν τφ Δελτίφ τής Ιστορικής καί Έθνολ. Εταιρείας τής Ελλάδος τόμ. Β’ σελ. 612- 613. 

3 'Δ 9. ΓΙαπαδοπούλου Κεραμέως, Ή έν τφ νησίφ ... σελ.. 679. 
4 Τοϋ αύτοΰ, Ένθ’ άν. 
5 Σπ. Λ ά μ π ρ ο υ, Οαίπίο^αε οί ίΐιο Οτβείτ Μπηοεοπρΐε οη.Μοιιηί: Αίΐαοε νοί. II 

σελ. 373, 0Η.ηι1>πά°·& 1900. 
0 Σπ. Λάμπρου. Ο&Ι&Ιο^αε οί ϊάε Οτεείί Μ&ηΐΛδΟπρίε οη Μοιιηί Αΐάοε νοί. I 

σελ. 191, 1890. 
7 ΒοΙΙ&ηάίείΗ. ΗΕξίο^ΓΗρΙιίοοπηιι ΟΓΕεοοπιηι. 
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7) Ό έν τώ Βατικανώ Οοά. 3νεο. 34 τοϋ ιβ' αίώνος «Βίοι τών 

δσίων Βαρλαάμ καί Μωάσαφ» ’. 

8) Ό υπ’ άριθ. 49 κώδιξ τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης τών Μεροσυ- 

λΰμων γραφείς έν έτει 1726 υπό ΓΙαΰλου μοναχού Μυτιληναίου ήν κτήμα 

τής Μονής Παναγίας τής Χάλκης 2. 

Έν τή καταρτίσει τοϋ Καταλόγου ημών κυρίως εΐχομεν ύπ’ ό'ψιν τούς 

κώδικας τής Μονής μετ’ έπιμελείας μελετήσαντες λεπτομερώς αυτούς. Έν τή 

Βιβλιοθήκη τής Μονής εϋρομεν σύντομον Κατάλογον χειρόγραφον υπό τον 

τίτλον «Περιγραφικός Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Ελληνικής 

Εμπορικής Σχολής συνταχθεΐς υπό Αντωνίου Έώτα επί τής διευθύνσεως 

τοϋ Γ. Α. Λιανοπούλου κατ’Αύγουστον τού 1887». Τον Κατάλογον τούτον 

τού γηραιού έπιμελητοϋ τής Σχολής καί τής Βιβλιοθήκης αυτής, άτελέστατον 

ό'νια, έλάχιστα έλάβομεν ύπ’ ό'ψιν. Εΐχομεν δμα>ς τό ευτύχημα, άφ’ ου πλέον 

συνεπληρόίσαμεν τον ήμέτερον Κατάλογον, νά εϋρωμεν μεταξύ τών εντύπα>ν 

βιβλίων τής Μονής έτερον Κατάλογον χειρόγραφον, πάσης προσοχής άξιον, 

συνταχθέντα υπό τού Διευθυντού τής Σχολής καί είτα Μ. Πρωτοσυγκέλλου 

Δωροθέου Εύελπίδου, τοϋ μετά ταϋτα πολαικλαύστου Μητροπολίτου Κορυτσάς. 

Ό Κατάλογος ούτος, έλάχιστα διαφέρων τοϋ ήμετέρου, έδωκεν εις ημάς 

άφορμήν νά συμπληρώσωμεν τήν ήμετέραν εργασίαν, έν οίς δ άείμντ|στος 

Δωρόθεος Εύελπίδης σημειοΐ περί τών διαφορών, αΐτινες άπαντώνται μεταξύ 

κωδίκων καί τών έκόιδομένων έν σχέσει προς τάς μνήμας τών ε Αγίων καί 

τοϋ Τρίφδίου. Έν τώ Καταλόγω ημών σημειοϋμεν όσα έξ αυτού παρε?.άβομεν. 

Άτυχώς, ως έμάθομεν παρά τού φιλοπονωτάτου Μητροπολίτου Σάρ- 

δεων Γερμανού, όσης ήσχολήθη περί τήν μελέτην τών χειρογράφων τής 

Μονής, δ Κατάλογος ούτος τού Δωροθέου Εύελπίδου δεν υπάρχει πλέον έν 

τή Βιβλιοθήκη τής Μονής, παραπεσών πιθανώς μεταξύ αχρήστων εγγράφων. 

Ή εϋρεσις αυτού θά ήτο ευτύχημα διά τήν Βιβλιοθήκην τής Μονής, άν καί. 

δ ήμέτερος πληρέστερος αυτού άναπληροΐ αυτόν έν πάσι. 

1. 

Χαρτ. 0,40,5X 0,26,5. ΙΔ' αίώνος (1360), ψ. 511. 

Στίχοι σελίδων 40. Σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον παλαιόν μετά χάρτου 

λευκού έξωτερικώς επί χονδρών ξύλινων πλακών. Διατήρησις καλή. 

Συναγωγή λόγων 87. 

Λείπει ό α' λόγος. ’Άρχεται έκ τού τέλους τού α' λόγου φ. 1“. 

Ό β' Άνδρέον Κρψης λόγος εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου. Αρχ. 

«Αρχή μεν ήμιν...». 

ι Ά (γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κεραμέως, Ή έν τφ νησίφ .. . σελ. 679. 

2 Τοϋ αύτοϋ, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη τόμ. Β' οελ. 93. 
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Ό γ” (φ. 5“) "Ανδρέον Κρήτης λόγος εις τό Γενέσιον της Θεοτόκου. 

Άρχ. «Εί μετράται γή σπιθαμή». 

"ΐοίάννον τον Δαμασκηνόν 

1. {φ. 9“ ) Εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου. 

2. (φ. 14“) Εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου. 

3. (φ. 20“) Είς την Γενέθλιον ημέραν τής παναμώμου κτλ. 

Φωτίου Πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως 

(φ. 240) Λόγος εις τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου. Άρχ. «Πάσα μέν εορτή 

καί πασα πανήγυρις». 

(φ. 29“) Λέοντος Βασιλέας λόγος είς την εκ στηρωτικών λ αγόνων 

άνθήσασαν εν άνθρώποις σωτήριον γονήν. 

"Ολοι οί άνω λόγοι περιλαμβάνονται μέχρι του φ. 31. 

(φ. 32“) Φιλοθέον Πατριάρχον Καιναταντινονπόλεως λόγος είς τον 

"Αγιον Φωκάν Ιερομάρτυρα καί θαυματουργόν. Άρχ. «Εί δε καί τούς λαμ¬ 

προύς εκείνους μαθητάς καί ύπηρέτας τοϋ λόγου ούκ αυτό τούτο μόνον» κλπ. 

Τέλ. «Την μόνην αληθινήν καί άστασίαστον ειρήνην καί ήδίστην κατάπαυσιν 

καί άπόλαυσιν». 

(φ. 40“) Τστορία Ιακώβου Αρχιεπίσκοπον 'Ιεροσολύμων εις τό Γενέ¬ 

σιον τής Θεοτόκου. 

(φ. 4δ“) Πρύκλον :Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως έγκώμιον εις 

τήν Θεοτόκον. 

(φ. 470) Κοσμά Βεστίτωρος λόγος εγκωμιαστικός είς τον Προφήτην 

καί Αρχιερέα Ζαχαρίαν. 

(φ. 49“) Σωφρονίου Πατριάρχον 'Ιεροσολύμων λόγος είς τήν ύψωσιν 

τού Τίμιου Σταυρού καί τήν αγίαν Άνάστασιν. 

(ψ. δ1“ ) Παντολέοντος Διακόνου Μονής των Βυζαντίων λόγος είς τήν 

ύψωσιν τού Τίμιου Σταυρού. 

(φ. 52β) "Ιωάννον τον Χρυσοστόμου ερμηνεία είς τό ρητόν «ό λόγος 

ό τού Σταυρού κλπ.». 

(φ. δδΡ ) "Αλεξάνδρου μονα'χου λόγος ιστορικός περί τής εύρέσεως τού 

Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού. 

{φ. 71“) "Ανδρέον Κρήτης εις τήν ύψωσιν τού Σταυρού. 

(φ. 77“) Λέοντος Βασιλέως είς τήν ύψωσιν τού Τιμίου Σταυρού. 

(φ. 790) 5Ανωνύμου λόγος περί της εύρέσεως καί ύψώσεοις τού Τιμίου 

Σταυρού. Άρχ. «Έτος ήνύετο τριακοσιοστόν τρίτον». 

(φ. 83“) 3Ιωάννον του Χρυσοστόμου ερμηνεία εις τό ρητόν «ό λόγος 
ό τού Σταυρού». 

(φ. 86“) Βίος καί πολιτεία καί μαρτύριον τής όσιας μητρός ημών 

Σωσάνης μηνί 19 Σεπτεμβρίου. 
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(φ. 91“) Μηνί κγ' ’Ιωάννον τον Χρυσοστόμου λόγος είς τήν σΰλληψιν 

τής Έλισσάβετ. 

(φ. 93“) *.Ανωνύμου έγκώμιον είς τήν σύλληψιν τού Τιμίου Προδρό¬ 

μου. Άρχ. «Εύ'καιρος ήμερα όσια εορτή». 

{φ. 97° ) Νικηφόρου τον Βλεμμύδον λόγος εγκωμιαστικός είς τον Ευαγ¬ 

γελιστήν Τωάννην τον Θεολόγον. Άρχ. «Ευαγγελιστή Θεολογώ αν αίνος 

προσήκη ». 

(φ. 1040) Όκωβρ. 9. Νικήτα 'Ρήτορος τον Παφλαγόνος έγκώμιον είς 

τον Ιάκωβον τού Άλφαίου. 

(φ. 108“ ) Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις των αγίων 

καί θεοφόρων πατέρων ημών Κοσμά καί Ίωάννου τού Δαμασκηνού των 

ποιητών. Έν τή κάτω φα τού φ. 1080 σημειούται: «Ί* Τούτον τον λόγον 

μηδείς τών γραμματέων άναγνώτω, επεί σόμπας ψευδής εστί μηδέν αληθές 

φθεγγόμενος ώσπερ γάρ άν εϊ τις τό τής κυλικος χείλος χρίσει μέλιτι τό 

δ’ εντός έ'χτ) φαρμάκου αναιρετικού μεστόν ούτω καί ούτοσί ό λόγος έχει». 

(φ. 121^) Νικήτα Ηήτορος τον Παφλαγόνος έγκώμιον είς τον Άγιον 

Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην. 

(φ. 1280) Τον αυτόν είς τον Απόστολον Θωμάν. 

(φ. 132“) Τον αυτοΰ είς τον Απόστολον καί Ευαγγελιστήν Λουκάν. 

(φ. 136“) Τοϋ αυτόν είς τον άγιον καί πανεόφημον καί Απόστολον 

καί Ιεράρχην τον Άδελφόθεον. 

(φ. 140Ρ) Τον αυτοΰ εις τον Φίλιππον. 

(φ. 1440) » » » » Ματθαίον. 

(φ. 148β) » » » » Άνδρέαν. 

(φ. 136“ ) Λέοντος Βασιλέας έγκώμιον εις τον άγιον Δημήτριον. 

(φ. 1600 - 1920 ) ’Ιωάννου τον Χρυσοστόμου λόγος κατά μεθυόντων κλπ. 

καί είς τόν Λάζαρον καί πλούσιον. 

(φ. 193“) Τον αυτοΰ εις τό ρητόν «Περί δετών κεκοιμημένων ου θέλω 

υμάς άγνοεΐν». 

(φ. 1980) Τον αυτόν ομιλία εις τό ρητόν «Έγένετο τούτο ενιαυτού ου 

άπέθανεν Όζίας ό βασιλεύς». 

(φ. 201?) Τοϋ αυτοΰ ομιλία είς τό ρητόν «Ύψώθη ή καρδία Όζίου». 

( φ. 2060 ) » » ερμηνεία είς τά υπόλοιπα τού Όζίου. 

(φ. 2090 ) » » ομιλία εις τά Σεραφείμ. 

(φ. 2130 ) Παντολέοντος Διακόνου τής Λγίας τοΰ Θεόν Μεγάλης "Εκκλη¬ 

σίας διήγησις τών θαυμάτων τού Ταξιάρχου Μιχαήλ. 

(φ. 2330) ’Ιωάννον τον Χρυσοστόμου έπαινος τών άπαντησάντων έν τή 

Εκκλησία. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ, 16 
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(φ. 240α) Μιχαήλ Σνγκέλλον εγκώμιου εις τούς Αρχαγγέλους καί τούς 

Αγγέλους και πάσας τάς έπουρανίους δυνάμεις. Εις τον .λόγον "αυτόν έλλεί- 

πουσι 2 φύλλα 240-241 μή άριθμηθέντα. 

(φ. 250°) Βίος και πολιτεία Θεοδώρου τον Στουδίτου. Άρχ. «Καί πάσι 
μεν ήδύς καί τού παντός άξιος». 

{φ. 2780) Διαθήκη Θεοδώρου τού Στουδίτου. 

(φ. 281Ρ) Νανκρατίον εγκύκλιος τοΐς άδελφοΐς επιστολή. 

(φ. 287α ) Ιωάν. Χρυσοστόμου εγκώμιου εις τον Ιερομάρτυρα 'Ρωμανόν. 

(φ. 2900 ) Τον αυτόν εγκώμιου εις τόν μάρτυρα Βαρλαάμ. 

(φ. 294“) Βίος καί πολιτεία καί θαυμάτων διήγησις Γρηγορίου Δεκα- 

πολίτου. Άρχ. «Άπαν μεν των πάντων ούδέν ούτω πέφυκεν». 

(φ. 8050 ) Γερμανόν Πατριάρχον Κωνσταντινονπόλεως εγκώμιου εις την 
είσοδον τής Θεοτόκου, 

(φ. 308“ ) Γεωργίου Νικομήδειας λόγος εις την είσοδον τής Θεοτόκου. 

(φ. 313“) Γεωργίου μοναχοί) και χαρτοφύλ,ακος της Μ. Εκκλησίας 

εγκώμιου εις τα εισόδια τής Θεοτόκου. 

(φ. 3170) Τοϋ αυτόν εγκώμιου εις την άπόδοσιν των είσοδίων. 

(φ. 322“) Θεοφύλακτου Βουλγαρίας εγκώμιου εις τά εΙσόδια. 

(φ. 325“ ) Δέοντος Βάσάέως εγκώμιον εις τά Εισόδια. 

(φ. 328“) Βίος καί πολιτεία Ίωάννου τού Δαμασκηνού υπό Ίωάννον 
’Αντιόχειας. 

(φ. 3380 ) Γεωργίου Νικομήδειας εις την σύλληψιν τής Θεοτόκου. 

(φ. 344“) Νικήτα Παφλαγόνος εγκώμιου εις τόν Μέγαν Νικόλαον. 

(φ.349“) Νικήτα Παφλαγόνος εγκώμιον εις τόν Ευστράτιον καί 
Αυξέντιον. 

(φ. 35δβ) Τοϋ αύτοϋ εγκώμιου εις τόν Απόστολον Τιμόθεον. 

(φ. 360“ ) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου εις τό μή πλησιάζειν θεάτροις 
καί εις τό.ν Αβραάμ. 

(φ. 369“) Γρηγορών Νύσσης εις τούς λέγοντας ότι ό Πατήρ μείζων 
τού υιού. 

(φ. 371) ’Άγραφον. 

(φ. 376“) Αϊ οράσεις τού προφήτου Δανιήλ. 

(φ. 381“) Έφραϊμ τον Σύρου εγκώμιου εις τόν σώφρονα Ιωσήφ. 

(φ. 3900) "Ιωάννον τον Χρυσοστόμου λόγος εις τόν άγιον Φάωγόνιον. 

(φ. 3950) Αθανασίου Αλεξάνδρειάς λόγος εις την άπογραφήν τής 
Θεοτόκου. 

(φ. 399“) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου λόγος εις τό Γενέθλιον τού 
Κυρίου ημών Τησού Χριστού. 

(φ. 409“) Γρηγορών Νύσσης λόγος εις τό Γενέθλιον τού Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού. 
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(φ. 416“) Φάοθέον Κωνσταντινονπόλ.εοσς εις τήν όσιομάρτυρα Άνυσίαν. 

(φ. 424“) Ίωάννον τον Χρυσοστόμου λόγος εις τόν Ήρώδην καί εις 

τά βρέφη. 

(φ. 4250) Αμφάοχώυ Ίκονών λόγος εις τόν βίον καί τά θαύματα 

Βασιλείου τού Μεγάλου, 

(φ. 4410) Βίος Σιλβέστρου Επισκόπου 'Ρώμης. 

(φ. 456“) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου λόγος εις τά άγια Θεοφάνεια. 

(φ. 460“) Τον αύτοϋ λόγος εις τό άγιον Βάπτισμα. 

(φ. 462“) Τοϋ αύτοϋ λόγος εις τά άγια Θεοφάνεια. 

(φ. 464“) Άδηλον λόγος εις τήν οκταήμερον περιτομήν τού Κυρίου 

ημών Ιησού Χριστού καί έπαινος εις τόν Μέγαν Βασίλειον. 

(φ. 467“ ) Γρηγορών Νεοκαισαρείας λόγος είς τά αγία Φώτα. 

(φ. 4700 ) Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου εις τά άγια Θεοφάνεια. 

(φ. 4750) Σωφρονίου Ιεροσολύμων εις τό βάπτισμα. 

(φ. 483“) Άδηλον βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις 

τής όσιας Δομνίνας. 

(φ. 4890 ) Άδηλου μαρτύρων τής αγίας μάρτυρος Τατιανής. 

(φ. 5000) Εγκώμιον έκ μέρους είς ιόν έν ασκήσει διαλάμψαντα όσιον 

πατέρα ημών Μακάριον τόν Αιγύπτιον παρά τού αγίου πατρός ημών Ίωάν¬ 

νου τον 'Αγιοπολίτον. 

(φ. 502“) Κοσμά Βεστίτωρος λόγος εις τήν ανακομιδήν τού λειψάνου 

Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. 

(φ. 5050 ) Ίωάν. Δαμασκηνού εγκώμιον είς Τωάννην τόν Χρυσόστομον. 

Είτα έ'πονται εξ φύλλα χειρόγραφα φέροντα διά μολυβδίδος άριθ. 455 · 460, 

εξ ών τά τρία πρώτα ήκρωτηριασμένα, τά δέ δύο άλλα κατά τό ήμισυ συν¬ 

έχεια τού λόγου. Είς τό τέλος έλλείπουσι σελίδες περί τάς δέκα ατελείς καί 

ήκρωτηριασμέναι. Έπί τής πρώτης σελίδος υπάρχει ή έξης σημείωσις διά 

μεταγενεστέρας χειρός. «Βιβλίου Πατερικόν χειρόγραφον τής Παναγίας τής 

έν νήσω Χάλκη». Έν δέ τώ φύλ. 4630 υπάρχει ή εξής σημείωσις. 

« ή- Ή παρούσα βίβλος έγράφη παρά Ιακώβου μοναχού διά καταβολής 

καί εξόδου, Είρηναρχίας μοναχής. Υπέρ άνέσεως καί μακαρίας μνήμης τού 

υιού αυτής Θεοδούλου μοναχού- προσετέθη δέ καί άφιερώθη παρ' άμφοτέρων 

τή σεβασμία καί βασιλική μονή τού αγίου παμμάκαρος Βασιλείου τού Μεγά¬ 

λου έν έτει εξακισχιλιοστώ τελειωθεϊσα, οκτακοσιοστά) έξηποστφ όγδόω Ινδι- 

κτιώνος τεσσαρεσκαιδεκάτης μηνί Ίουλίω (6868- 1360) ε' και Γ έν φ μηνί 

δι> γέγονε καί ή άλωσις τής μεγάλης πόλεως Ήρακ?ιείας τής είς τόν Πόντον 

υπό τών Μουσουλμάνων έπί τής βασιλείας Ίωάννου τού Παλαιολόγου. Μετά 

δέ ταΰτα άφιερώθη έν τή αγία καί βασιλική μονή τού Τιμίου ενδόξου, προ¬ 

φήτου Προδρόμου καί βαπτιστού Ίιοάννου τή νήσο)- άντίκρυς Σψζουπόλεως. 
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Ό κώδιξ ούτος προέρχεται εκ τής Μονής του αγίου Ίωάννου του 

Προδρόμου τής εν τω νησίψ Σωζοπόλεως. 

2. 

Μεμβρ. 0,39χ 0,30. ΤΑ' αιώνος, φ. 239. 

Στίχοι σελίδων 31. Σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον μεταγενεστέρας εποχής, 

διατήρησις καλή. 

"Ίωάννου τον Χρυσοστόμου όμιλίαι 30 εις την Γένεση·. 

Έν αρχή των ομιλιών και εις τό πρώτον γράμμα έχει ποικίλματα. Τής 

τρίτης ομιλίας τον έζιογραφισμένον τίτλον (φ. 10“) βέβηλος χειρ άπέκοψε 

κατά μήκος. Έν τοΐς φύλλοις 106“ και 118“ ή αυτή ιερόσυλος καί βέβηλος 

χειρ άπέκοψε καλλιγραφήματα καί ζωγραφήματα. Έν ιή προσθέτω σελίδι 

του φ. 238 υπάρχει ή έξης σημείωσις. 

«·)· Τό παρόν βιβλίον ύπάρχ(ει) τής ύπεραγίας Θεοτόκου, τής έν τή νήσω 

Χάλκη, καί του Τίμιου Προδρόμου του έκ Σωξοπόλεως ίρμ" [=7140 = 

1631-2] Ίνδ. ιε' Η-Η ό μητροπολίτης Νίκαιας Πορφυριος γράφει ταΰτα 

εις άνάμνησιν». Καί έν τή οπίσθια σελίδι του φ. 239Ρ υπάρχει ή εξής πάλιν 

σημείωσις. «Μετά την παραίτησιν του θρόνου καί τής επαρχίας Νίκαιας, 

έλθοΰσα ή ταπεινότης ημών, κατώκησε είς τά άνεγερθέντα νέα κελλία παρ’ 

αυτήν. Τότε καί την ίεράν ταύτην βίβλον, την Χρυσοστομικήν Έξαήμερον, 

άνέγνω πάσαν καί κατετρύφησεν εξ αρχής μέχρι τέλους, είς δόξαν, θεοΰ, 

αμήν:—,ζρν': αχμβ [=1642] μηνί, Ίουνίω: Η-1-Ό Ταπεινός μητροπο¬ 

λίτης πρώην Νίκαιας, Πορφυριος έγραψα ταΰτα είς άνάμνησιν». 

Έν τή αυτή σελίδι, προς τό κάτω μέρος, γέγραπται: «νά κόψη ό Θεός τάς 

χεΐρας αύτοΰ, δς έκοψε τά φύλλα ταΰτα έκ ταΰτης τής βίβλου καί δστις θέλει 

κόψει από την σήμερον νά είναι άφωρισμένος από Θεοΰ παντοκράτορος». 

Έν τή άνω φα τοϋ φ. 238 σημειοΰται: «έτους ,ζγ' [=7003=1475] 

ήλίου κύκλοι γ' σελ. κϋκλ. Τ καί θέμ. τής σελήνης δ' έγεννήθην Άνδρέας 

υιός Τερομονάχου Πέτρου είς την τρίτην άγοντος τοΰ Ιανουάριου μηνός 

ήμερα Σαββάτω ώρα Γ τής ή μέρας». 

(φ. 238Ι3) «·]' Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής 

έν τή νήσφ Χάλκη καί τοΰ Τίμιου Προδρόμου τοΰ έκ Σωζουπόλεως ,ζρμ' 

Ίνδ. ιε' [=7140=1631] ό Μητροπολίτης Νίκαιας Πορφυριος γράφει ταΰτα 

είς άνάμνησιν. 

Ή στάχωσις τοΰ χειρογράφου είναι νέα, καί ή μεμβράνη λεπτή καθα- 

ρωτάτη. Τά καλλιγραφήματα όμοιάζουσι πολύ προς τά τοΰ χειρογράφου. Καί 

τό χειρόγραφον τούτο προήλθεν έκ τής Βιβλιοθήκης τής Μονής Προδρόμου 

Σωζουπόλεως. 

Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 245 

3. 

Μεμβρ. 0,37,8x0,29. ΙΒ' αιώνος, φ. 111. 

Στίχοι σελίδων 62. Σελίδες δίστηλοι. Έν τω μέσφ έν φΰλλον άπεκόπη 

κατά μήκος. Διατήρησις καλή. Γραφή κάλπη μελάνη υπόξανθος. Τό ερυθρόν, 

ωχρόν. Δέσιμον στερεόν καί παλαιόν μέ δέρμα μέλαν επί ξύλινων πλακών. 

Ή μεμβράνη κιτρινωπή καί έρρυπωμένη. 

Ψαλτήριον και Μηναία Μαρτίου και Απριλίου. 

Περιέχει τούς ψαλμούς τοΰ Δαβίδ μετά των δέκα ωδών (φ. 1-25) καί 

τάς ακολουθίας των δυο μηνών Μαρτίου καί Απριλίου (άπό τοΰ φ. 2ό-73) 

μετά συναξαρίων (άπό τοΰ φ. 74 μέχρι τέλους). 

Παρατηρούνται, κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Δωροθέου Εύελπίδου, αί 

ακόλουθοι διαφοραί προς τάς ακολουθίας τών αυτών μηνών είς τά έντυπα. 

Είς τήν α' Μαρτίου ό κανών είναι διάφορος. Είς τάς β’ τοΰ αύτοΰ 

μηνός αντί τής είς τά έντυπα άκολουθίας υπάρχει άκολουθία τοΰ αγίου ΐερο- 

μάρτυρος Θεοδότου Κηρυνίας. Τό δέ τής αγίας Εύθαλίας συναξάριον ελλείπει. 

Είς τάς γ' ό κανών είναι διάφορος, προστίθεται δέ συναξάριον καί Θεοδω- 

ρήτου πρεσβυτέρου Αντιόχειας. Αί είς τάς δ' καί ε' τοΰ αύτοΰ μηνός άκο- 

λουθίαι εναλλάσσονται. Έκ δέ τών είς τάς ε' υπομνημάτων έλλείπει δ Κόνων 

ό κηπουρός. Είς τάς ς' δ κανών είναι διάφορος, είς δέ τον άγιον Ησύχιον 

προστίθεται καί συναξάριον. Είς τάς θ' ύπάρχουσι καί προφητεΐαι, μετά δέ 

τούς αναβαθμούς καί Εύαγγέλιον, τό έξαποστειλάριον είναι διάφορον, είς 

τούς αίνους προστίθεται έν στιχηρόν, τό είς στίχους δοξαστικόν είναι διάφο¬ 

ρον, είς δέ τό τέλος προστίθεται καί έτερον. 

Είς τήν Π τά είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Είς τάς ια' 

προστίθεται Άβδάς επίσκοπος* Βενιαμίν διάκονος καί οί συν αύτώ έν Περ- 

σίδι, έτερος Βενιαμίν καί εννέα μάρτυρες έν τοϊ,ς ονυξιν αύτοΰ καλάμων 

έμβληθέντων τελειοΰται, μετά στίχου, άλλ’άνευ συναξαριού. Είς τάς ιβ' τό 

μετά τήν τρίτην ’φδήν κάθισμα είναι διάφορον. Προστίθεται άγιοι μάρτυρες 

υπό μυών καί γαλών έσθιόμενοι, καί έτεροι έννέα μάρτυρες. Είς τάς ιγ' 

τά είς τά Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Προστίθεται δ Σαβΐνος 

μετά στίχων καί συναξαριού. Είς τάς ιε' οί είς τό συναξάριον δύο πρώτοι 

στίχοι έλλείπουσιν. Ελλείπει προσέτι ό άγιος Αριστόβουλος, αλλά προστί¬ 

θεται δ άγιος Μόνιγνος ό Κναφεύς μετά στίχων καί εκτεταμένου συναξαριού· 

Είς τάς ις' τά είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά, ό κανών καί τό μετά τήν τρί¬ 

την φδήν κάθισμα είναι διάφορα, είς δέ ιά συναξάρια έλλείπει δ είς τήν ιγ' 

προστεθείς Σαβΐνος καί προστίθεται δ είς τάς ιε' έλλείπων Αριστόβουλος. 

Είς τάς ιζ' τό κάθισμα είναι διάφορον, κοντάκιον δέ καί οίκος καί έξαπο- 

στειλάριον έλλείπουσι, προστίθεται δέ δ άγιος Μαρίνος μετά σιίχοον καί 
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συναξαριού. Εις τάς κ' οι τρεις στίχοι έλλείπουσιν, εις τάς κα' τά εις τά 

Κύριε έκέκραξα στιχηρά και τό κάθισμα είναι διάφορα, ό δέ άγιος Ιάκωβος 

ελλείπει, άντι δέ Βηρΰλλου υπάρχει Κύριλλος. Εις τάς κβ' τό κάθισμα είναι 

διάφορον, ομοίως και εις τάς κγ'. Εις τάς κδ' Κοντάκιον δεν υπάρχει, προσ¬ 

τίθεται δέ ό δσιος "Ομολογητής Ιάκωβος μετά τριών στίχων καί μικροί 

συναξαριού. Εις τάς κε' έλλείπουσι τά τυπικά, προστίθεται δέ τό Εύαγγέλιον 

καί ό Απόστολος. Εις τάς κς' προστίθεται εις τό Συναξάριον διήγησις ωφέ¬ 

λιμος Μαλχου μοναχοί αιχμαλωτισθεντος, άρχομένη «από τριάκοντα μιλίων 

Αντιόχειας» προστίθεται δέ και ο έτερος κανών. Εις τάς κζ' τό κάθισμα είναι 

διάφορον, προστίθεται δέ Ηρωδιων ανευ στίχων και συναξαριού. Εις τάς κη ' 

προστίθεται ακολουθία τοί αγίου Στεφάνου τοί θαυματουργοί. Τό κάθισμα 

είναι διάφορον, ο "Ηρωδιων ελλείπει, προστίθεται δέ Μάρκος επίσκοπος 

Άρεθουσίων καί Ζώσιμος επίσκοπος Συρακουσίων. Εις τάς κθ'τά εις τό 

Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, αντί δέ των εις τά έντυπα κανόνων 

υπάρχει έτερος, ο Μάρκος Άρεθουσίων ελλείπει, εΐς τον Ευστάθιον προστί¬ 

θεται συναξαριον, προστίθεται Ιωάννης έν τφ φρέατι ά'νευ στίχων μετά 

συναξαριού, προσέτι Απόστολοι έκ των ο' Σωσθένης, Άπολλώς, Κηφάς, 

Καισαρ καί Επαφρόδιτος. Εις τάς λ' ό Κανών είναι διάφορος, προστίθεται 

Κυριάκος πατριάρχης μετά στίχων καί Ιωάννης πατριάρχης Ιεροσολύμων 

μετά στίχων, έλλείπει δέ Ιωάννης ό έν τω φρέατι. Εις τάς λα' ό κανών είναι 

διάφορος, ελλείπει ό Υπάτιος καί οί έν Περσίδι μάρτυρες, προστίθεται δέ 

ό Ιούδας. Εις τήν α Απριλίου ό κανών είναι διάφορος. Εις τάς β' τοί 

αυτοί μηνός τά είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, εις δέ τά 

συναξάρια αντί Θεοδώρας υπάρχει Θεοδοσία. Είς τάς δ' προστίθεται ακο¬ 

λουθία τοί αγίου Ιωσήφ του ποιητοί. Εις τάς ε' αντί τής είς τά έντυπα 

ακολουθίας υπάρχει ακολουθία Θεοδούλου καί Άγαθόποδος. Είς τάς ς' τά 

εΐς τά Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Είς τάς ζ' ελλείπει ή Ακολου¬ 

θία τοί άγιου μάρτυρος Καλλιοπίου. Είς τάς θ' τά εΐς τά Κύριε έκέκραξα 

στιχηρά είναι διάφορα. Είς τάς ια' τά είς τά Κύριε έκέκραξα στιχηρά διά¬ 

φορα, προστίθεται ό δσιος Ιωάννης μαθητής τοί αγίου Γρηγορίου τοί 

Δεκαπολίτου μετά στίχων καί συναξαριού. Είς τάς ιβ' τά είς τό Κύριε έκέ¬ 

κραξα στιχηρά διάφορα, είς δέ τά συναξάρια προσιίθεται «τή αυτή ημέρα έν 

έτει ,ςων ^ ανεκομίσθη ή τιμία ζώνη τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτό¬ 

κου από τής επισκοπής Ζίλας επί τήν βασιλίδα τών πόλεων, έπί Κων¬ 

σταντίνου καί Ρωμανού τοί Πορφυρογέννητου μετά δέ ταίτα ύστερον άπε- 

τέθησαν τή αγία σορώ τών χαλκοπρατίων κατά τήν λα' τοί Αύγουστου 

μηνος». Είς τάς ιγ υπάρχει ακολουθία τοί ϊερομάρτυρος Άρτέμωνοο, ή δέ 

τοί αγίου Μαρτίνου μετατίθεται είς τάς ιε', οπού ελλείπει ή τοί Κρήσκεντος. 

Εις τάς ις τά εις τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα. Είς τάς ιζ' 

προστίθεται ή ακολουθία τοί αγίου Ακακίου. Είς τάς ιη' τά είς τό Κύριε εκέ- 
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κραξα στιχηρά διάφορα, συναξαριον τοί Τωάννου ούχ υπάρχει, ό δέ Κοσμάς 

σημειοίται έπίσκοπος Καρχηδόνος καί ούχί Χαλκηδόνος. Εΐς τάς ιθ' αντί τής 

είς τά έντυπα ακολουθίας υπάρχει ακολουθία του οσίου Τωάννου τοί Παλαιο- 

λαυρίτου, ό δέ άγιος Παφνούτιος ουδέ είς τό συναξαριον τίθεται, ό δέ μετά 

του Σωκράτους Διονύσιος γράφεται Δυωνάς. Είς τάς κ' ό Κανών διάφορος, 

προστίθεται δ’1 ό άνωθι παραλειφθείς άγιος Παφνούτιος μετά δύο στίχων, 

άλλα ά'νευ συναξαριού, είς δέ τον άγιον Ζακχαίον στίχοι ούχ ύπάρχουσιν. 

Είς τάς κα' προστίθεται ακολουθία τοί αγίου Θεοδώρου τοί έκ Πέργης. Είς 

τάς κβ' τά είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, προστίθεται δέ 

Άπολλώς, Λουκάς καί Κλήμης Απόστολοι μετά στίχων καί ουναξαρίου. Είς 

τάς κγ' τά έν τω μικρφ έσπερινφ είς τό Κύριε έκέκραξα στιχηρά καί τό δοξα¬ 

στικόν είναι διάφορα, τά δέ άπόστιχα ούχ ύπάρχουσιν. Έν τφ μεγάλω έσπε- 

ρινφ, τά είς τό Κύριε έκέκραξα δύο τελευταία στιχηρά ούχ ύπάρχουσιν, τό εΐς 

τήν λιτήν δοξαστικόν έστί διάφορον, εΐς τον στίχον στιχηρά ούχ ύπάρχουσιν, 

αλλά μόνον δοξαστικόν, είς τον δ'ρθρον τά καθίσματα, ό πρώτος κανών καί 

τά είς τούς αίνους στιχηρά μετά τών δοξαστικών είναι διάφορα, τό δέ 

έξαποστειλάριον ελλείπει, προστίθεται δέ Απόστολος καί Εύαγγέλιον. Είς τάς 

κδ' αντί τής είς τά έντυπα ακολουθίας, ύπάρχει ακολουθία μάρτυρος Σάββα 

τοί Στρατηλάτου. Είς τάς κε' τό μετά τήν τρίτην φδήν κάθισμα, τό έξαπο- 

στειλάριον καί καί τό είς τούς αίνους δοξαστικόν είναι διάφορα, τά δέ είς 

τον στίχον καί τά είς τούς αίνους στιχηρά ούχ ύπάρχουσι, προστίθεται δέ 

απόστολος καί Εύαγγέλιον. Είς τάς κς' ό κανών διάφορος. Είς τάς κζ' προσ¬ 

τίθεται καί Άρίσταρχος, Μάρκος καί Ζήνων μετά συναξαριον. Εΐς τάς κη' 

υπάρχει ακολουθία Τάσονος καί Σωσιπάτρου καί μαρτύρια Μαξίμου, Δάδα 

καί Κιντιλιανοί, είς δέ τό συναξαριον έκτος τούτου ύπάρχουσι Κέρκυρα τοί 

βασιλέως θυγάτηρ, Εύσέβιος, Ζήνων καί Βιτάλιος ό μάρτυς Νέο>ν, Ευώδης 

καί Όνισηφόρος Απόστολοι, οί δέ τοί έντυπου μετατίθενται εΐς τήν κθ', 

δ που καί ή τών εννέα μαρτύρων ακολουθία, προστιθέμενης καί έτέρας ακο¬ 

λουθίας Μέμνονος τοϋ θαυματουργοί. Εΐς τάς λ' τά εΐς τό Κύριε έκέκραξα 

στιχηρά διάφορα, είς δέ τον στίχον ύπάρχουσι τά εις τό Κύριε έκέκραξα στι- 

χηρά τοί εντύπου, έν τελεί δέ τοί συναξαριού προστίθεται κατήχησις τοί 

όσιου Έφραίμ περί τής εργασίας, αγαθών έργων καί περί τής του Θεοί 

ανοχής άρχομένη. «5Ήδη καιρός έπείγει». 

4. 

Μεμβρ. 0,37X0,27. Ι' αίώνος, φ. 369. 

Αί σελίδες είναι δίστηλοι, στίχοι σελίδων 34. Έν τελεί ύπάχουσι τέσ- 

σαρα φύλλα πρόσθετα εκ μεμβράνης λεπτής. Δέσιμον παλαιόν μετά μελανός 

δέρματος έπί ξύλινων πλακών, ών ή τελευταία υπάρχει κατά τό ήμισυ, 
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Χρνσοστομικά. 

Ερμηνεία εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον από τής α' μέχρι τής μδ' 
ομιλίας, ελλείπει η άρχη. Η αρχή τής σωζομένης πρώτης σελίδος έχει ώδε- 

«Τοιουτων μέλλοντας άκούσασθαι λόγων. Και ου πόρρω όρους καπνιζο μενού, 

αλλ εις αυτόν εισιεναι τον Ουρανόν πλείονα έπιδείκνυσθαι χρή φιλοσοφίαν». 

Εν τελεί τοΰ κωδικός άναγινωσκονται τά εξής: «Του έν άγίοις Πατρός ημών 

Ιωαννου τοϋ Χρυσοστόμου εις τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον ερμηνεία- 

βιβλίον α' έγράφη μηνί νοεμβρίφ εν έτει ,ςυμα [=933] Ίνδικτιώνος δ'χειρί 

Τιμοθέου μονάχου κατά συγχωρησιν Θεού ίερέως. Δώη δέ ό Θεός έλεος τφ 

κτησαμένφ ταυτην Νικολάφ τω άγιωτάτω Μητροπολίτη Γαγγρών καί Νικη¬ 

φόρο) Μοναχφ τφ φιλτάτω αύτοΰ Οικονομώ τής εύαγεστάτης Μονής τοΰ 

αγίου ένδοξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και αξιώσει αυτούς Κύριος ό Θεός 

τής επουρανίου βασιλείας καί τον γράψαντα λυτρώσεται τής αιωνίου κολάσεως 

Αμήν- γένοιτο κύριε κύριε τρισάγιε μόνε των όλων Θεέ». Τούτοις έπονται 

δι άξεστου καί αγράμματου χειρός «αϊ τούς έξακυληοστόν, πεντακοσιοστόν». 

Εν τελεί 4 φ. έξ άλλης μεμβράνης περιέχοντα ερμηνείαν τοΰ αύτοΰ εις 
τό κατά Τωάννην. 

Κάτωθεν τής πρώτης στήλης τοΰ πρώτου φ. διά μεταγενεστέρας χειρός 

γεγραπται «Χρυσοστομικά τής Παναγίας τής έν νήσω Χάλκης». Γραφή 
παρημελημένη μετά μελάνης ύποχρυσιζούσης. 

5. 

Μεμβρ. 0,36,5X0,25. V αΐώνος, φ. 290. 

Αΐ σελίδες είναι δίστηλοι, στίχοι σελίδων 32. Δέσιμον επί ξύλινων 

πλακών γεγυμνωμένων. Γραφή έπιμεμελημένη. Ενιαχού ύπάρχουσι ξύσματα, 

διαγραφή καί διορθώσεις έν ταΐς ψαις. 

Χρνσοστομικά. 

Ερμηνεία εις τήν προς Κορινθίους (φ. 1 - 209), Γαλάτας καί Φιλήμονα 

(φ. 210-272), λόγοι 30 (φ. 273 μέχρι τέλους). Έν αρχή έκάστου κεφαλαίου 

μικρά χρυσοποικίλματα καθώς και τά αρχικά γράμματα των Κεφαλαίων 

καί των παραγράφων. Τό φ. 218 ελλείπει. Έν φ. 273 σημειοΰται τό εξής: 

« Εγράφο ει παρούσα παράβασις μαρ. λ. Θεοδορου διπλοβατάτζη» καί έπε- 

ται ή παράβασις. Έν αρχή εν τφ προσθέτφ χαρτίνφ φύλλφ γέγραπται «έν 

μηνη μαρτίου ενετη 'ζρκ [ = 7120=1612] έγέρτα ής τώ μοναστήρι έγό ό 

γιονάκης. Καί με έκαμα καλωγερο καί ωνομάσα σή με *}* ϊγνατηον μοναχόν Τ». 

Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 249 

6. 

Μεμβρ. 0,35.5X 0,26. ΙΛ' αΐώνος, φ. 236. 

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 33. Γραφή ούχί έπιμεμε?π|μένη. Δέσιμον 

επί ξύλινων πλακών σκωληκοβρώτων έχουσών δέρμα έρυθρόν. Περιέχει 

Βίους καί Μαρτύρια δέκα (10) 1 Αγίων. 

Σνναξάριον Δεκεμβρίου. 

(φ. 2 - 7? ) Μαρτύριον τής αγίας καί ένδοξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. 

(φ. 7Ρ - 77α ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Σάββα. "Αρχή 

«Ούδέν οΰτω κίνησαι "ψυχήν εις αρετήν επιθυμίας άνυσιμώτατον» τέλος «καί 

οϋτω πάσης τής αιρετικής παρρησίας». 

(φ. 77 - 990 ) Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις τοΰ έν 

θαύμασι περιώνυμου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίων Επαρχίας. 

(φ. 990 - 1080 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Αμβροσίου 

Επισκόπου Μεδιολάνων. 

(φ. 1080 - 113) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Παταπίου. 

(φ. 114-137) Μαρτύριον των αγίων τοΰ Χρίστου μαρτύρων Μηνά, 

Έρμογένους καί Εύγράφου. 

(φ. 138-1710) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Δανιήλ τοΰ 

Στυλίτου. 

(φ. 1710- 196) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών καί θαυμα¬ 

τουργού Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθοΰντος. 

(φ. 197 - 2130 ) Μαρτύριον τοΰ αγίου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος 

Ευστρατίου καί τής συνοδίας αύτοΰ, Αυξεντίου, Ευγενίου, Βαρδαλίου (Μαρ- 

δαρίου) καί Όρέστου. 

(φ. 2130- 236) Μαρτύριον των αγίων μαρτύρων Θύρσου καί Λευκίου, 

Φιλήμονος καί Απολλώνιου, Καλλινίκου καί τής συνοδίας αυτών. 

Έν τφ πρώτω φύλλφ «Πίναξ άριστος τοΰ παρόντος βιβλίου». Έν τέλει 

τοΰ αύτοΰ φύλλου- 

«ή βίβλος αυτή πέφυκε τής Θεοτόκον Χάλκης, 

ήτις πλησίον στήκεται τής Κωνσταντίνον πόλις 

καί ντις βουληθή ποτέ λαθραίως τούτην άραι 

μεμαχωμένην εΰροιεν τήν Θεοτόκον ταυτην 

εν τώ αίώνι τοντο γε καί τό έλενσομένφ». 

Έν αρχή καί έν τέλει προστίθενται άνά έν φύλλον έκ μεμβράνης άλλης 

ύλης. 'Η δευτέρα σελίς τοΰ φ. 1 άγραφος. 

Περιγραφή τοΰ κώδικος τούτου (£") έγένετο υπό τοΰ ΌΓ .Ιοε. ΒογοΠδ 

έν 0&1α1ο§μΐ5 Οοόίοιπιι Η3£ίοοτ3ρ1ιίοοπιιτι Ογηοοοππτι ΒίΒΙΐοΒιεοοο 

ΜοηπεΙοπί Όοίρ&Γ&ο ϊη 01ΐ3ΐςε ΐπδΐιία σελ. 46 (Αηαΐ. ΒοΙΙ. ίοηι, XX 1901). 
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7. 

Μεμβρ. 0,36X0,25, φ. 328. 

Σελίδες δίστηλοι, στίχ. σελίδων 31. Δέσιμον παλαιόν επί ξύλινων πλακών. 

Χρυσοστόμου Ερμηνεία εις τό κατά Ματθαίον Ευαγγελίου 

από τής με μέχρι τής ή όμιλάας. 

/ ΈνβτΦ <Ρ· 1β· «Πίναξ ακριβής τής γραφής Γοΰ βιβλίου». Έν φ. 2“ 
υπάρχει η σημείωσις «Συναξαριστής τής Παναγίας τής εν νήσω Χάλκης». 

Η αρχή τής με ομιλίας είναι μετά ωραίων ποικιλμάτων εν εΐδει μεγά¬ 
λου Π, και εν αρχή έκαστης ομιλίας τό πρώτον κεφαλαιώδες γράμμα φέρει 
μικρόν ποίκιλμα. Έν τελεί του χειρογράφου υπάρχει τό εξής σημείωμα. 

«'Ίωάννον λάμπονσιν οι χρυσοί λόγοι 

ώσπερ αστέρες φωτανγεϊς έν τφ σκότει 

δέομαι τοιννν του πατρός Χρυσοστόμου 

ψωτισαι κάμε διεζελθεΐν τά τοϋ λόχου». 

«Ως περ ξένι γέροντες ί διν πατρίδα 

οντω και υ γράφοντες ή διν βιβλίου τ έλος». 

Πολλαχοΰ εν τή ώα έχει συνοπτικήν του περιεχομένου σημείωσιν. 

8. 

Μεμβρ. 0,35,5χ 0,25,4. ΙΑ’ αίώνος, φ. 254. 

Αί Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 27. Δέσιμον παλαιόν επί ξύλινων 
πλακών. 

Σνναξάριον Σεπτεμβρίου. 

Εν αρχή φ. 1°. «Πίναξ άριστος τής παροΰσης πυκτίδος». 

1. (φ. 3 - 30β ) Βιος και πολιτεία τοτϋ οσίου πατρός ημών Συμεών του 
έν τή Μάνδρα. 

^2. (φ. 301* - 39) Αθλησις τοΰ αγίου και ενδόξου μάρτυρος του Χρί¬ 
στου Μάμαντος. 

3. (φ. 40-47^) Άθλησις τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίερομάρτυρος 
Ανθίμου έπισκόπου Νικομηδείας, παθόντος υπό Μαξιμιανου. 

4. (φ. 47Ρ - 54Ρ) Αθλησις τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βαβΰλα Αρχιε¬ 
πισκόπου Αντιόχειας, παθόντος υπό Νουμεριανοΰ. 

5. (φ. 54Ρ-61Ρ) Διήγησις μερική περί τοΰ γενομένου θαύματος παρά 
τοΰ πανενδόξου Μιχαήλ τοΰ Αρχιστρατήγου εν Χώναις. 

6. (φ. 6Κ* - 68ί*) Μαρτυρίαν των άγίων μαρτύρων Εΰδοξίου, Ρωμΰλου, 
Ζήνωνος καί Μακαρίου, 
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7. (φ. 68|3·-70Ρ) Άθλησις τοΰ αγίου και ενδόξου μάρτυρος Σοδζοντος 
παθόντος έν Κιλικία. 

8. (φ. 701* - 75^) Μαρτύρων τοΰ αγίου μάρτυρος Σεβηριανοΰ. 

9. (φ. 751* - 79>*) Μαρτύρων τών άγίων γυναικών Μηνοδώρας, Μητρο- 

δώρας καί Νυμφοδοίρας. 

10. (φ. 791* - 89^) Βίος καί πολιτεία καί αγώνες τής όσιας καί μακαρίας 
μητρός ημών Θεοδώρας τής έν Αλεξάνδρειά. 

11. (φ. 89^-93^) "Αθλησις τοΰ αγίου καί ενδόξου μάρτυρος τοΰ Χρι- 
στοΰ Αυτονόμου. 

12. (φ. 93^ - 1031* ) Πράξις καί τελείωσις τοΰ αγίου Κορνηλίου τοΰ 
Έκατοντάρχου. 

13. (φ. 1031* - 107Ρ) Μαρτύρων τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος τοΰ Χρι- 

στοΰ Νικήτα. 

14. (φ. 107**- 119**) Μαρτύρων τής αγίας καί πανευφήμου μάρτυρος 
Ευφημίας. 

15. (φ. 119·*- 129·*) Μαρτύρων τών άγίων γυναικών Σοφίας καί τών 
θυγατέρων αυτής Πίστεως, Έλπίδος καί Αγάπης. 

16. (φ. 129·*- 136Ρ) Μαρτύρων τών άγίων Τροφίμου, Σαββατίου καί 
Δορυμέδοντος. 

17. (φ. 3 361* _ 1521*) Μαρτύρων τοΰ άγιου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Ευσταθίου καί Θεοπίστης καί τών δυο τέκνων αυτής Αγαπίου καί Θεοπίστου. 

18. (φ. 152Ρ - 1571*) Αστεριού έπισκόπου Άμασείας έγκώμων εις τον 
άγων καί ένδοξον ιερομάρτυρα τοΰ Χρίστου Φωκάν. Αρχή «Ιερός μέν καί 
θεσπέσως ά'πας ο τών γενναίων μαρτύρων κατάλογος, πάθει τήν υπέρ τοΰ 
πάθους άποδούς χάριν». Τέλος «καί τον τοϋ σώματος χωρισμόν ών ή μνήμη 
μετά τοΰ άρτου καθ’ ημέραν διατρέχει πόλεις καί κώμας πανταχοΰ τον ευερ¬ 

γέτην κηρύσσουρα Κύριε... αμήν». 

19. (φ. 1571* - 172Ρ ) Άθλησις τής άγιας ενδόξου άγιομάρτυρος τοΰ 
Χριστοΰ Θέκλας τής έν ’ίκονίω. 

20. (φ. 172Ρ - 180^ ) Βίος καί Πολιτεία καί αγώνες τής άγιας μητρός 
ημών Ευφρόσυνης τής έν Αλεξάνδρειά. 

21. (φ. 1801* - 189Ρ ) Υπόμνημα εις. τον άγων καί ένδοξον Απόστολον 
τοΰ Χριστοΰ καί Ευαγγελιστήν Ίωάννην τον επί τό στήθος τοΰ Χριστοΰ 
άναπεσόντα. 

22. (φ. 1890 _ 1970) Μαρτύρων τοΰ άγιου καί ενδόξου μάρτυρος Καλ- 

λιστράτου καί τών συν αΰτώ άθλησάντων. 

23. (φ. 197(*-209·*) Βίος καί πολιτεία καί αγώνες τοΰ οσίου πατρός 
καί όμολογητοΰ Χαρίτωνος. 

24.. (φ. 2091* - 222^) Βίος καί πολιτεία καί αγώνες τοΰ οσίου πατρός 
ημών Κυριάκου τοΰ άναχωρητοΰ. 
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25. {φ. 2220 -254) Βίος καί πολιτεία και μαρτυρίου του αγίου Ίερο- 

μάρτυρος Γρηγορίου τής μεγάλης Αρμενίας. 

Έν φ. 20 άγράφφ, σημειοΰται « γ τό παρόν βιβλίου του Μεταφραστού 

δ Σεπτέμβριος μην ενι τής σεβάσμιας μονής των Είρηνοΰντων οίος δέ βου- 

ληθή άφαιρήσαι τοΰτο εξ αυτής κατά λόγον κλοπής ή άνταλλάξαι έχέτω τό 
ανάθεμα» γ. 

Τό φ. 30 κατά τό ήμισυ άπεκόπη κατά πάσαν πιθανότητα υπό τοΰ 

γράψαντος, διότι έχει γραμμάς αχρηστίας. Οί πλείονες τίτλοι έντός πλαισίου 
κεχρωματ ισμένου. 

Επίσης τό φ. 62 έσχισμένον εις τό ήμισυ ώς και τό προηγουμένου 

διαγεγραμμένον υπό τοΰ γράψαντος. Ένιαχοΰ τά γράμματα εξίτηλα δ'ντα, 

άντεγράφησαν υπό άλλης χειρός. Έπί τοϋ σανιδώματος έν τελεί «άνέγνα>σα 

και κατετρΰφησα την παρούσαν βίβλον» αψιζ' [ = 1717] μαρτ. α'. 

Και τοΰ κωδικός τοΰτου περιγραφή έγένετο υπό τοΰ ^5. Βογεη5, Ένθ’ 

ανωτέρω σ. 47-48. 

9. 

Μεμβρ. 0,33,5x0,23, φ. 47. 

Άτυχώς είναι ελλιπέστατου- εν αρχή περιελάμβανεν πλέον των 376 

φύλλων. Είναι άστάχωτον. Ύπάρχουσι τά όκτάφυλλα τετράδια μς', μζ', 

μθ', ν' καί να' καί τέσσαρα φύλλα άνήκουσιν εις τό νβ' τετράδων, δπερ 

περιέχει την ερμηνείαν τοΰ μζ' ψαλμοΰ. Γραφή καθαρά έπιμεμελημένη καί 
μικροσκοπική. 

' Ερμηνεία των ψαλμών υπό διαφόρων Πατέρων. 

10. 

Μεμβρ. 0,35 χθ,25. ΙΒ' αΐώνος, φ. 471. 

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 28, ή δέ γραφή ούχί τόσον επιμελής. 

Δέσιμον παλαιόν έκ δέρματος μέλανος επί ξύλινων πλακών. Περιέχει 43 

λόγους. Έν αρχή υπάρχει έν πρόσθετον φυλλον έκ μεμβράνης άλλου περιεχο¬ 

μένου, ετι δέ καί έ'τερα δυο φύλλα περιέχοντα πίνακα. 

Πανηγυρικόν. 

Περιέχονται έν αύτώ: 

1. (φ. 3-11Ρ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ 

Δαμασκηνού συγγραφείς παρά Ιωάννου πατριάρχου Αντιόχειας. 

2. (φ. 110-16) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου Αρχιεπισκόπου 

Κρήτης εγκώμια εις τον άγιον πατέρα ημών Νικόλαον τον θαυματουργόν 
καί αρχιεπίσκοπον Μόρων τής Λυκίας. 

253 Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 

Τέλ. «ρόδων δέ κάλυξι καί μύροις εΰωδέσι τοΐς εαυτών έργοις ροδίσαντες 

ή μυρίσαντες πνεΰματι κυρίου ασμάτων άνθεσι τον δσιον στεφανωσωμεν 

είτα λέγεται λήπη (^λείπει) καί διά μεταγενεστέρας χειρός γέγραπται: έως 

δδε τοΰ άγιου Νικολάου. 

3. (φ. 17-19) Περί συλλήψεως τής αγίας ’Άννης. Ή αρχή ελλιπής: 

«τώ κοινω τό ευκλεές παρεπέμπετο οΰδεμιά δέ τοσοΰτον των απάντων». 

4. (φ. 19-270) Περί τής συλλήψεως τών αγίων θεοπατόρων Ιωακείμ 

καί 5Άννης. 

Αρχή: «*Ην τις Ιωακείμ πλούσιος σφοδρά». Τέλος «διά τοΰτο φιλο¬ 

φρονώ; την εΰσημον καί θείαν ταύτην άγοντες εορτήν». 

5. (φ. 270-49Ρ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου ’Αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινονπόλεο)ς τοΰ \ρυοοστομου λόγος εις το μη πλησιαζειν θεατροις 

καί εις τον Αβραάμ. Αρχή «Πολλούς οϊμαι τών πρώτων καταλιπόντων». 

6. (φ. 490 -580) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου Αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Χρυσόστομον εις τον μακάριον Φιλογονιον, γενο- 

μενον από δικολόγου επίσκοπον, καί δτι τοΰ προνοεΐν τών κοινή συμφερόν¬ 

των ου δεν ΐσον εις εύδοκίμησιν παρά Θεψ καί δτι τό ραθύμως προσιέναι 

τοις θείοις μυστηρίοις κόλασιν αφόρητου έχει, καν άπαξ τοΰ ενιαυτού κατα¬ 

τολμήσω μεν' έλέχθη δέ προ πέντε ημερών τής Χριστού γεννήσεως. 

7. ( φ. 580 - 650 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου Αρχιεπισκόπου 

’Αλεξάνδρειάς εις τήν άπογραφήν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί εις τον 

Ιωσήφ. Αρχή «ώσπερ οί τήν χρυσϊτιν γήν μεταλλεΰειν λαχόντες έργάται». 

8. (φ. 650 - 72Ρ ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου ’Αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου ομιλία εις το: «εξήλθε δόγμα παρα 

Καίσαρος Αύγουστου, καί. εις τήν άπογραφήν τής άγιας Θεοτόκου. Αρχή 

«Μέλλοντος αγαπητοί τοΰ κοινού σωτήρος τίκτεσθαι δόγμα». 

9. (φ. 720 - 790 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου ' Αρχιεπισκόπου 

Καισαρείας Καππαδοκίας εις τήν γέννησιν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού. 

"Αρχή «Χριστού γέννησις ή μέν οικεία καί πρώτη καί ιδία αυτού». 

10. (φ. 790 - 910 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου Αρχιεπισκό¬ 

που Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου λογος εις τήν γενεθλιον η μέραν 

τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, προ τούτου μέν άδηλον οΰσαν, προ ολί¬ 

γων δ’ ετών γνωρισθεΐσαν παρά τινων τών από τής δύσεως έλθόντων καί 

άπαγγειλάντων, καί ή άπόδειξις τουτου είναι τον μήνα τής εορτής από τών 

θείων γραφών, καί προς τώ τελεί περί τοΰ μεθ’ησυχίας καί φρίκης προσιέναι 

τοΐς μυστηρίοις. Αρχή «“Α πάλαι πατριάρχαι ώδινον προφήται δέ προΰλεγον». 

11. (φ. 910 - 1030 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου επισκόπου 

Σελεύκειας λόγος εις τήν ένανθρώπησιν τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού. 

Αρχή «Μεγάλα; τών εγκωμίων ευρήσει τάς άφορμάς ό τών άγίων». 
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12. (φ. 103β - 115β ) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών επισκόπου Νΰσσης είς 

τό γενέθλιον του Κυρίου ημών "Ιησού Χρίστου και εις τά άναιρεθέντα νήπια. 

Αρχή «Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι». 

13. (φ. 115β - 128β ) Του εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννον Αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου ομιλία εγκωμιαστική εις τον άγιον Στέ¬ 

φανον τον πρωτομάρτυρα. "Αρχή «Πολλών ακούω λεγόντων δτι παρόντες μέν». 

14. (φ. Ι28β -137) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορών επισκόπου 

Ννσσης εγκώμιου εις τον άγιον Στέφανον τον πριοτομάρτυρα. 

15. (φ. 138“ - 141Ρ ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου °Αρχιεπισκό- 

πον Κωνσταντινονπόλ,εως τοΰ Χρυσοστόμου λόγος είς ιόν Ήρώδην καί είς 

τά βρέφη. Αρχή «’Ήθελον μέν αεί καί πάντοτε τό πευματικόν ύμϊν». 

16. (φ. 141β - 14615 ) Βασιλείου επισκόπου Τσ ουρίας είς τά άγια νήπια 

τά εν Βηθλεέμ άναιρεθέντα. Αρχή «ΙΙάλιν ό γέριον εγώ προς τό τών λόγων 
άγομαι στάδιον». 

17. (φ. 146β - 157β ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορών επισκόπου 

Ννσσης λόγος περί θεότητος υίοΰ καί πνεύματος καί είς τον "Αβραάμ. Κυριακή 

μετά τήν Χριστοΰ γέννησιν. Αρχή «οϊόν τι πάσχουσι προς τούς πολυανθεϊς 
τών λειμώνων». 

18. (φ. 157β - 163β ) Λόγος είς τήν όκταήμερον περιτομήν τοΰ κ. η. Ί. 

Χριστού καί έπαινος διά βραχέων είς τον Μ. Βασίλειον. 

19. (φ. 163^ - 176) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορών επισκόπου 

Ννσσης λόγος είς τον Μέγα Βασίλειον τον αδελφόν του. 

20. (φ. 176β - 198β ) Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Σιλ- 

ΰέστρον Πάπα 'Ρώμης. Αρχή : «Οί μέν σεπτοί καί θεόπται Απόστολοι πάσαν 

τήν Οικουμένην». Τέλος «άπαχθησόμενον τώ παρ’ αυτού κηρυχθέντι Χριστώ». 

21. (φ. 198Β - 205β ) Λόγος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου Αρχιε¬ 

πισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας εγκωμιαστικός είς τον άγιον μάρτυρα 
Γόρδιον. 

22. (φ. 205β-213β) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλεών Αρχιεπι¬ 

σκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας ομιλία προτρεπτική είς τό άγιον Βάπτισμα. 

Άρχ. «Ό μέν σοφός Σολομών τών κατά τον βίον πραγμάτων». 

23. ( φ. 213β - 218β ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορών Ννσσης 

λόγος εις τό: «ούτός έστιν ό υιός μου ό αγαπητός». Αρχή «Ό μέν φιλόστορ¬ 

γος οΰτος πατήρ διά τ7]ν περί ημάς στοργήν». 

24. (φ. 218β-299β) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορών Αρχιεπι¬ 

σκόπου Ννσσης λόγος εις τά άγια Φώτα. Αρχή «Νυν γνωρίζω τήν έμήν 
αγέλην, σήμερον βλέπω σχήμα». 

25. (φ. 229β - 239β ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών ’Ιωάννον Αρχιεπι¬ 

σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου λόγος είς τά άγια Θεοφάνεια 

Κατάλογος τών χειρογράφων τής εν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 255 

καί περί τοΰ τούς πιστούς μετά τήν κοινωνίαν παραμένειν καί κοινή τήν 

τελευτά ίαν ευχήν ποιεΐσθαι. "Αρχ. * Π τίντες ημείς έν ευθυμία σήμερον». 

26. (φ. 239β - 245β ) Γρηγορών Νεοκαισαρείας τον θαυματουργόν λόγος 

είς τά άγια Φώτα. Άρχ. «Άνδρες φιλόχριστοι καί φιλόξενοι καί φιλάδελφοι 
ξενοδοχήσατε..» 

27. (φ. 245β - 255β ) Θεοδώρον τον Δαφνοπάτου έγκώμιον είς τήν ανα¬ 

κομιδήν τής τιμίας χειρός τοΰ αγίου Τωάννου τοΰ Προδρόμου τήν έξ Αντιό¬ 

χειας γενομένην. Άρχ. « Ιδού καί πάλιν ήμιν ό ιερός τοΰ Χριστού έπεδήμη 

σεν». Τέλος «τοίς ούρανίοις παραμιλλάται θεάμασι ύφ’ ών..αμήν». 

28. (φ. 2δ5β - 269β ) Διήγησις Άρμενών ιιυναχοΰ περί τών άιαιρεθέν- 

των υπό τών βαρβάρονν άγία>ν πατέρων έν τώ ’Όρει τώ Σινά καί τή Ραϊθοΰ. 

29. (φ. 269β-28ΐβ) Νικήτα ρήτορος αγίου άνδρός έγκώμιον είς τον 

άγιον καί κορυφ.αΐον τών Αποστόλων καί πρωιαπόστολον θειον Πέτρον. 

Αρχή «Ώς ήδεΐα τής ημέρας ή χάρις ώς τερπνή». Τέλος «καί τή σή ιερά 

τής πίστεως πέτρα στερεώσας...». 

30. (φ. 281β·289β) Νικήτα ρήτορος άγιου άνδρός έγκώμιον εις τον 

άγιον ένδοξον Απόστολον τοΰ Χριστού Τιμόθεον. Αρχή Τί δέ ό Τιμόθεος, 

τούτο γάρ μετά τούς αποστόλους». Τέλος «καν τοΰτω τής προς αυτούς ισοτι¬ 

μίας εύμοιρών ...». 

31. (φ. 289β-304β ) Λόγος είς τήν ανακομιδήν τού τιμίου λειψάνου 

τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Αρχή «ήκεν ήμϊν 

ή λαμπρά καί χαρμόσυνος καί ποθουμένη». Τέλος «καί τών λυποΰντων ημάς 

παθών αίσθητώς τε...». 

32. (φ. 304β - 3ΐ4β) Τοΰ μακαρίου Κοσμά Βεστίτωρος Λόγο; είς τήν 

επάνοδον τοΰ λειψάνου τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Τωάννου τοΰ Χρυσοστό¬ 

μου. Αρχή «Δεύτε άκοΰσητε καί διηγήσομαι ύμΐν πάντες οί φοβούμενοι». 

Τέλος «ήμάς γάρ οί σοί οΐκέται καί ταΐς σαΐς εύχαΐς...». 

33. (φ. 3ΐ4β - 325β ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννον αρχιεπισκό¬ 

που Κ/πόλεως τον Χρυσοστόμου έγκώμιον είς τον άγιον ιερομάρτυρα Ιγνά¬ 

τιον αρχιεπίσκοπον Αντιόχειας τής μεγάλης είς Ρώμην άπενεχθέντα καί αύτόσε 

μαυτυρήσαντα κάκείθεν αύθις είς Αντιόχειαν κομισθέντα. 

34. (φ. 325β - 339β ) ’Ιωάννον μητροπολίτου Ενχαΐτων εγκόσμιόν είς 

τούς άγιους τρεις πατέρας και διδασκάλους Βασίλειον τον μέγαν, Γρηγόριον 

τον Θεολόγον, καί Τοσάννην τον Χρυσόστομον. 

35. (φ. 339β - 349β ) Ιιοάννον μονάχον τον Δαμασκηνόν εγκόσμιον είς 
τον άγιον Τωάννην τον Χρυσόστομον. 

36. ( φ. 349β - 355β) Άμφιλογίον επισκόπου Τκονίον λόγος είς τήν 

Θεοτόκον καί είς τον Συμεώνα καί είς τήν Άνναν. Αρχή «Πολλοί τών μεγά¬ 

λων ανθρώπων τήν παρθενίαν θαυμάζουν καί γάρ έστι. ..». 
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37. (φ. 355β - 371Ρ ) Μεθοδίου επισκόπου και μάρτνρος εις τον Συμεώνα 

και εις την νΑνναν τη ήμερα τής άπαντήσεως καί εις την αγίαν Θεοτόκον. 

Αρχή «Πάλαι ίκανώς ώς οίον τε διά βραχέων τά περί παρθενίας...». 

38. (φ. 3710 -3760) Τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου Αρχιεπι¬ 

σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου λόγος εις την Ύπαπαντήν τοΰ 

Κυρίου ημών Τησοϋ Χρίστου καί εις τον Συμεώνα. Άρχ. «Οΰ μόνον φορεί 

σάρκα ό κύριος ήμών Τησοΰς Χριστός άλλα καί...». 

39. (φ. 3760 - 3810) Κυρίλλου Ιεροσολύμων λόγος εις την Ύπαπαντήν 

τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου. Αρχή «Χαΐρε σφόδρα θυγατερ Σιών, 

κήρυττε χαράν θυγατερ...». 

40. (φ. 3810 - 385) Γρηγορίου τοΰ θαυματουργόν λόγος εις την Ύπα¬ 

παντήν τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου. Αρχή «Οί τών αγίων θεόπνευ¬ 

στων γραφών τό ήδυ...». 

41. (φ. 3850 - 3990 ) Γεωργίου επισκόπου Νικομήδειας λόγος είς την 

Ύπαπαντήν τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ και Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χρίστου καί 

είς την Ύπεραγίαν Θεοτόκον καί είς τον δίκαιον Συμεών καί εις τήν "Ανναν. 

Αρχή «Τάς τής παροΰσης ίεράς πανηγΰρεως ή ευαγγελική σάλπιγξ περιηχεΐ...». 

42. (φ. 3990 - 4040) Λόγος διαλαμβάνων έν επιτομή τήν πρώτην καί 

δευτέραν καί τρίτην τής τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου εΰρεσιν. 

43. (φ. 4040 - 411 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου τοΰ Μεγάλου 

ομιλία είς τό $ητόν τοΰ κατά Λουκάν Ευαγγελίου «καθελώ μου τάς άποθή- 

κας καί μείζους οικοδομήσω, καί περί πλεονεξίας». Αρχή «Διπλοΰν τό είδος 

τών πειρασμών ή γάρ αί θλίψεις βασανίζουσι...». 

Έν τώ έσχάτφ φ. 410“ σημειοΰται τό Ιξής: «Ένέτι αχμβ [ = 1642] 

χΰ εν μηνί Ίουνίφ κθ ,βοαθ' εζσ λκθ θ’ αθ ν θωίλω ψωψλξνθ ωψιφλν 

ψχωχκ ’ε <?>θ ζ ι θ ω α ε λ ψ λ π λ χ» — «ήλθα έγω ο π(α)πα Αθανάσιος εις 

το μοναστήρ(ι)ον τυς υπέραγιας Θεοτόκου». Έπί δέ τής τελευταίας Πινακίδος 
υπάρχει τό έξης σημείωμα. 

« *[* Ετουτω το πανηγυρικόν ένε τοΰ τιμίου προφήτου προδρόμου καί 

βαπτιστοΰ Ιωάννου εν τώ νυσίον τώ κειμένω αντίκρυ Σψζοπόλεως καί οίς 

βουληθή κτλ. Σεραφείμ Ίέ{ρο)μ(ο)ν(α)χ(ος)». 

1" Ή- ζ· ζ· ε· Υ· β- «· 1· σ· π. ο. ξ. ν. μ. λ. κ. ω. ψ. χ. φ. υ. τ. σ.» =α, β, γ, 

6, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ. τ, υ, φ, χ, ψ, ω. ». 

Καί ό κώδιξ οΰτος προέρχεται εκ τής Βιβλιοθήκης τής Μονής τοΰ αγίου 

Ίωάννου τοΰ Προδρόμου τής έν τώ νησίψ Σωζουπόλεως. Περιεγράφη υπό 

τοΰ 05. Βογεηε, Ένθ’άν. σελ. 48-53. 
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Χαρτ. 0,34χ0,22, φ. 408. 

Στίχοι σελίδων 32, σελίδες μονόστηλοι, καί δέσιμον παλαιόν εκ δέρματος 

έπί ξύλινων πλακών, ή δέ γραφή ατημέλητος. Προηγείται Πίναξ τών Κανό¬ 

νων καί πασών τών υποθέσεων. 

Έξήγησις τών Κανόνων τών 9Αποστόλων καί τών Άγιων Οικουμενικών 

Συνόδων καί Τοπικών καί λοιπών αγίων Πατέρων πονηθεΐσα υπό ’Ιωάννου 

Μονάχου του Ζωναρά. 

12. 

Μεμβρ. 0,35X0,25,5· Γ αιώνος, ψ. 262. 

Μετά φωνών μουσικών. Στίχοι σελίδων 25 σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον 

εξ υφάσματος έρυθροΰ έπί ξύλινων πλακών. 

Εύαγγέλιστάριον τοΰ όλου ενιαυτόν. 

Τό φ. 169 κενόν. Τά φ. 243 είναι εκ μεμβράνης τά δέ λοιπά 19 έπί 

χάρτου περιέχοντα τά εωθινά, καί τά Ευαγγέλια τοΰ Αποδείπνου τής Μ. 

Έβδομάδος. Έν αρχή υπάρχει πρόσθετον φ. εκ μεμβράνης περιέχον εξήγησιν 

τοΰ Ευαγγελίου. Τοΰ πρώτου φ. ή έπικεφαλίς άπεκόπη διά ψαλίδος υπό 

βεβήλου χειρός. 

13. 

Χαρτ. 0,32,5χ 0,25,5- ΙΕ' αιώνος, φ. 205. 

Στίχοι σελίδων 30, δίστηλοι, δέσιμον παλαιόν, ώς τό προηγοΰμενον. 

Λόγοι τον οσίου Έφραίμ τον Σύρον κ.τ.λ. 

Άπό τοΰ φ. 1440 - 200. Βίος καί πολιτεία του £ όσιου καί θεοφόρου 

πατρός ήμών Σάββα τοΰ ήγιασμένου, οΰ ή αρχή: «Ούδέν οΰτω κινήσαι 

ψυχήν εις αρετής επιθυμίαν». Τέλος «καί οΰτω πάσης τής αιρετικής παρρη¬ 

σίας αμήν». Άπό φ. 201 - 205. Διήγησις τοΰ οσίου πατρός ήμών Ζωσίμου. 

Αρχή «Κατά τον καιρόν εκείνον άνήρ τις ΰπήρχεν έν τή έρήμφ όνόματι 

Ζώσιμος». Τέλος «και έ'στιν εως τής ή μέρας ταΰτης ίάσεις αεί παντοδαπάς 

έκτελών ί,ΐρήνη δέ καί σωτηρία ψυχής πάσιν τοΐς άκοΰουσι τήν διαγωγήν... 

αμήν». Έν τφ φ. 1, τφ άγράφω, σημειοΰται: «/ζργ[=1695] Ίνδ. ζΓ'. 

Έν δέ τφ τελευταίω άγράφω. «Τοΰτο τό βιβλίον είναι τής Ύπεραγίας ήμών 

Θεοτόκου έν τή νήσφ Χάλκη καί δστις, τό άποξενώνει» κτλ. Έν άρχή κάτω¬ 

θεν τής πρώτης σελίδος γέγραπται «Έφραίμ Συρου τής παναγίας τής έν 

νήσφ Χάλκης». 

Καί οΰτος ό κώδιξ περιγράφεται υπό τοΰ ^δ. Βογεηδ, Ένθ’ άν. σ. 53-54. 

Επετηριε Ετλιρειας Βυζλντ. Σπουδών, έτος Γ. 17 

I 
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14. 
Χαρτ, 0,83,5X 0,23, φ. 627. 

Σελίδες μονόστηλοι, δέσιμον παλαιόν, δέρμα υπέρυθρον γραφή μετα¬ 

γενέστερα. 

' Ερμηνεία Κανόνων. 

Εν αρχή έλλείπουσι φύλλα τινά περιέχοντα πίνακα των περιεχομένων, 
αλλά και τά εν αρχή σφζόμενα δύο φύλλα είναι κατεστραμμένα έκ τής πυρ- 

καΐάς. Τά φ. 3 και 4 περιέχουσι Αναστασίου Πατριάρχον θεονηόλεως καί 

Κνρ'άλον Αλεξάνδρειάς έκθεσιν ορθοδόξου πίστεως. Τά φ. 5 και 6 άγραφα. 

Τό φ, 7 εχει επιτομήν των θείων και ιερών κανόνων παρά τοΰ πανσε- 

βάστου Σεβαστού καί Νομοφύλακος καί κριτού Θεσσαλονίκης Κυρίου Κων¬ 

σταντίνον Άρμενοπονλον. Έν τώ μεταξύ ύπάρχουσι 12 φ. άγραφα άπό τοΰ 

φ. 32-44. Από δέ τοΰ φ. 133Ρ - 300 είναι αί επτά Οικουμενικά! Σύνοδοι. 

Απο τοΰ φ. 300 - 323 είναι η Πρωτοδευτερα. Από τοΰ φ. 323^ Κανόνες τής 

έν τή αγία Σοφία σύστασης και την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον άναγνωρι- 

σάσης Συνόδου. Άπό τοΰ φ. 326“ - 526“ κανόνες των τοπικών Συνόδων. 

Από τοΰ φ. 526“ Διονυσίου Αλεξάνδρειάς, Πέτρον Αντιόχειας, Γρηγορών 

Νεοκαισαρείας, Αθανασίου, Βασιλείου, Γρηγορών Ννσσης, Τιμοθέου 'Αλεξάν¬ 

δρειάς, Θεοφίλου Αλεξανδρείας Κυρίλλου, Γρηγορών τον Θεολόγον, Άμφι- 

λογώυ, Γενναδίου. Τό στάχωμα κατεστραμμένον. 

Έν τελεί «έκ τών τοΰ ιερού μοναστηριού τής Θεοτόκου τής έν Χάλκη 

καί ο άποστερήσας έσται κατάρατος καί ταΐς συνοδικαϊς άραΐς υπόδικος». 

δ πρ. Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος. 

15. 
Μεμβρ. 0,32x022,5. ΙΑ’ αίώνος, φ. 227. 

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 39. Δέσιμον έκ δέρματος ύπερύρθρου 

επί ξύλινων πλακών. Η γραφή είναι δύο ειδών. Ύπήρχον σημειώματα, αλλά 
που μέν άπεκόπησαν, πού δέ έξέσθησαν. 

Γρήγορων τον Θεολογον Αογοι μετά σχολώ)ν Ι\ικητα Χερρών. 

Εν τω φ. 3“ εν τή κάτω ωα γεγραπται «βιβλίον Γρηγορίου τοΰ Θεο¬ 

λόγου τής παναγίας τής έν νήσφ Χάλκης». 

16. 
Μεμβρ. 0,31,5χ0,24. Ι-ΙΓ' αίώνος, φ. 272. 

Δέσιμον στερεόν έκ ξύλινων πλακών μετά δέρματος μελανός. Στίχοι 

σελίδων 29, σελίδες δίστηλοι. Είναι ώραίον χειρόγραφον μετά καλών ποικιλ¬ 

ΚαΓάλογος τών χειρογράιριον της έν Χάλκη Μονής της Παναγίας. 259 

μάτων εν αρχή έκαστου λόγου. Τά αρχικά γράμματα έκάστης παραγράφου 

είναι χρυσά- γραφή καθαρά καί άνευ διορθώσεων καί ξεσματων. Εν τή 

οπίσθια σελίδι τοΰ φ. 272 υπάρχει τό εξής σημείωμα. «Ί* Τούτο τό βιβλίον 

έσταχόθ(η) υπό χειρός ελάχιστου Πορφυρίου ίερο(μον)άχ(ου) καί οί άναγι- 

νώσκοντες εΰχεσθαι υπέρ αυτού προς τον Κ(ύριο)ν ,ζρθ= Ίνδ. ιδλ». 

Γοηγορώυ τον Θεολωγου τον Ναζιανζηνον Λόγοι 115, έξ ών τινες μετά σχο¬ 

λίων υπό Ίωάννον τον μονάχον. 

Έν τω φ. 1“ τής πρώτης άγράφου σελίδος φέρεται ή εξής σημείωσις. 

«Έτους ,ζμε'τό παρόν έν μεμβράναις γεγραμμένον υπάρχει τής Ύπεραγίας 

Χάλκης καί εΐ τις άποξενώσειεν αυτό έχέτω τάς άράς πάντων τών αγίων καί 

τής Θεοτόκου». Έν τή δευτέρα σελίδι τοΰ πρώτου φ. «τάδ’ ένεισιν έν τήδε τή 

βίβλφ» καί έ'πονται αΐ έπιγραφαί τών λόγων έντός κύκλων, ών ή περιφέρεια 

είναι κυανή, περιβαλλόμενη υπό δύο χρυσών κύκλων. Εις τό τέλος τοΰ φ. 2α 

ή συνήθης σημείωσις υπάρχει «Έκ τον τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου βιβλίον 

τής Παναγίας τής έν Νήσφ Χάλκης». 

Έν φ. 2β υπάρχει ή είκών τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου καλλίστη. 

Έν φ. 3“ έν αρχή τοΰ λόγου εις τό Πάσχα καί εις βραδύτητα ποίκιλμα 

ώραίον, τό μέσον τοΰ οποίου αποτελεί σταυρόν καί κάτωθεν αυτού μικρο¬ 

γραφία θαυμασία παριστώσα τον Χριστόν καί την Μαγδαληνήν. Εν φ. 313 

λόγος β'είς τό Πάσχα υπάρχει ποίκιλμα μετά σταυρών έν εΐδει Π καί κάτω¬ 

θεν μικρογραφία τό Ε κεφαλαΐον, παριστώσα επί μονόποδος τραπεζίου τον 

Γρηγόριον τον Θεολόγον καθήμενον προ μικρού αναλογίου, άνωθεν δ’ αυτού 

χεϊρα ευλογούσαν αυτόν. Έν φ. 26“ λόγος Γ' εις την Καινήν Κυριακήν ή 

τών εγκαινίων καί εις τον μάρτυρα Μάμαντα ώραίον ποίκιλμα έν εί'δει Π 

κάτωθεν μικρά είκών τοΰ Θεολόγου καί τοΰ μάρτυρος Μάμαντος, άνωθεν δέ 

χειρ ευλογούσα τον μάρτυρα. 

Έν φ. 31^λόγος Δ' εις την Πεντηκοστήν. Τό αυτό ποίκιλμα καί κάτω¬ 

θεν τοΰ αρχικού γράμματος παρίσταται ή έπιφοίτησις τοΰ άγιου Πνεύματος 

έπί τών Αποστόλων. 

Έν φ. 44“ λόγος Ε' εις τούς Μακαβαίους. Τό αυτό ποίκιλμα καί κάτω¬ 

θεν τό Τ μικρογραφία παριστώσα τούς Μακαβαίους. Άπό φ. 55“ λόγος 

είς τον μάρτυρα Κυπριανόν έξ άγροΰ έπανήκοντα μετά μίαν τής μνείας 

ημέραν. 

Ποίκιλμα καί μικρογραφία μετά δύο εικόνων, ών ή μία είκονίζει τον 

άγιον καί ή έτέρα γυναίκα δσίαν. 

Έν φ. 67Ρ λόγος Ζ' εις τούς λόγους καί εις έξισωτήν Ίουλιανόν. Ποί¬ 

κιλμα καί μικρογραφία Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου καί Τουλιανου. 
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Έν φ. 760 λόγος Η' εις την Γενέθλιον ημέραν του Κυρίου ημών. Ποί¬ 

κιλμα μικρογραφία παριστώσα την γέννησιν τοΰ Σωτήρος μετά της φάτνης 
καί τοΰ Ιωσήφ καί των αγγέλων καί των μάγων. 

Έν φ. 86Ρ λόγος Θ' επιτάφιος εις τον Μ. Βασίλειον. Ποίκιλμα καί 

μικρογραφία παριστώσα τον Μ. Βασίλειον εντός τοΰ φερέτρου νεκρόν καί 
άνωθεν αύτοΰ τον άγιον Γρηγόριον άναγινώσκοντα. 

Εν φ. 141 ^ λόγος I εις το άγιον φώτισμα. Ποίκιλμα καί μικρογραφία 
παριστώσα τον Ίωάννην βαπτίζοντα τον Χριστόν. 

Εν φ. 1530 λόγος ΙΑ' εις τό άγιον Βάπτισμα. Ποίκιλμα καί μικρογρα¬ 

φία παριστώσα το βάπτισμα τοΰ Σωτήρος καί άνωθεν τό πνεύμα τό άγιον 

καί αγγέλους καταβαίνοντας επί τον Χριστόν. 

Εν φ. 187Ρ λόγος ΙΒ' εις Γρηγόριον τον αδελφόν Βασιλείου έπιστάντα 

μετά την χειροτονίαν. Ποίκιλμα καί μικρογραφία παριστώσα τον Γρηγόριον 

τον Θεολόγον καί τον αδελφόν τοΰ Βασιλείου Γρηγόριον τον Νΰσσης. 

Εν φ. 192“ λόγος ΙΓ' εις Αθανάσιον Αρχιεπίσκοπον Αλεξάνδρειάς. 

Ποίκιλμα καί μικρογραφία παριστώσα τον άγιον Αθανάσιον εΰλογοΰντα 
τον Θεολόγον Γρηγόριον. 

Εν φ. 214“ λόγος ΙΔ' εις την 150 επισκόπων παρουσίαν. Τό ποίκιλμα 

καί 7Ί μικρογραφία παριστώσι τον ιερόν Γρηγόριον εν τω μέσφ τών πατέρων. 

Εν φ. 232 λόγος ΙΕ περί φιλοπτωχείας. Τό ποίκιλμα καί ή μικρο¬ 

γραφία παριστώσι τον άγιον Γρηγόριον έλεοΰντα. 

Έν φ. 259“ λόγος Ι<Γ' είς τον πατέρα σιωπώντα διά την πληγήν τής 

χαλάζης. Ποίκιλμα καί μικρογραφία παριστώσα τον άγιον Γρηγόριον καί δυο 
ετερα πρόσωπα. Χειρόγραφον πολύτιμον. 

Καί ό κώδιξ προέρχεται εκ τής Βιβλιοθήκης τής Μονής τοΰ Προδρόμου 
τής έν νησίφ Σωζουπόλεως. 

17. 

Μεμβρ. 0,325, X 0,25. ΙΕ' αίώνος, φ. 325. 

Μέχρι τοΰ φ. 13“ ό κώδιξ είναι χαρτφος. Στίχοι σελίδων 34, σελίδες 

δίστηλοι. Δέσιμον δερμάτινον μέλαν επί ξύλινων πλακών. ΤΙ γραφή ατελής. 

Βίοι, καί Μαρτύρια άγιων μηνάς Ιανουάριου. 

Περιέχει 1. (φ. 1 - 4·:5) Τοΰ εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου ’Αρχιεπι¬ 

σκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας έγκώμιον είς τον άγιον μάρτυρα Γόρδιον. 

2. (φ. 40-60) Γοΰ έν αγίοις πατρός ημών * Ιωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως λόγος είς την εορτήν τών Θεοφανείων. Αρχή «Ή πηγή 

τών ευαγγελικών διδαγμάτων άνεωγμένους έχει τούς ρύακας..». 

3. (6Ρ - 10^) Τοΰ έν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου τον Δαφνοπάτον, 

υπόμνημα είς την ανακομιδήν τής τιμίας χειρός τοΰ τιμίου Προδρόμου καί 
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βαπτιστοΰ Ίωάννου. Αρχή «Ιδού καί πάλιν ήμΐν ό ιερός τοΰ Χριστοΰ έπε- 

δήμησε πρόδρομος.» Τέλος «τοΐς ούρανίοις παραμιλλάται θεάμασιν, ύφ’ών..». 

4. (φ. 100-12“) Μαρτύρων τοΰ αγίου καί ενδόξου μεγάλομάρτυρος 

ΓΙολυεύκτου. Τέλος «Τό δε τίμιον αύτοΰ σώμα κατετέθη έν τω τής τελειώ- 

σεως τόπω...Αμήν». 

5. (φ. 13-24Ρ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Μαρκιανοΰ πρεσβυτέρου 

καί Οικονόμου γενομένου τής Μεγάλης Εκκλησίας. 

6. (φ. 24β - 57“) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Θεοδοσίου 

τοΰ Κοινοβιάρχου. 

7. (φ. 58 -63β) Μαρτύρων τών αγίων ενδόξων τοΰ Χριστοΰ μαρτύρων 

Έρμύλου καί Στρατονίκου. 

8. (φ. 63β - 720 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Παύλου 

τοΰ Θηβαίου. 

9. {φ. 720-11ΟΡ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Άντω- 

νίου, συγγραφείς καί αποστολείς προς τούς έν τή ξένη μοναχούς παρά τοΰ έν 

αγίοις πατρός ήμών Αθανασίου Αρχιεπισκόπου '"Αλεξάνδρειάς. 

10. (φ. 1100 - 1340 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ έν αγίοις πατρός ήμών καί 

ό μολογη τοΰ Αθανασίου Αρχιεπισκόπου γενομένου "Αλεξάνδρειάς. 

11. (φ. 1340 - 187“ ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμών Ευθυμίου. 

12. (φ. 188-207“) Βίος καί άθλησις τοΰ οσίου πατρός ήμών καί όμο- 

λογητοΰ Μαξίμου συγγραφείς παρά Μιχαήλ μονάχον τον Έξαβουλιτον, μονής 

τοΰ Στουδίου. 

13. (φ. 208-2130 ) Υπόμνημα εις τον άγιον "Απόστολον Τιμόθεον. 

14. (φ. 2130 -229“) Μαρτύρων τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος "Αναστα¬ 

σίου τοΰ Πέρσου. 

15. (φ. 230-2500) Βίος τοΰ έν αγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου αρχιε¬ 

πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Θεολόγου. 

16. (φ. 2500 -2620 ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Ξενοφώντος καί τής 

συμβίου καί τών τέκνων αυτών Ίωάννου καί "Αρκαδίου. 

17. (φ. 2620 -269“) Μαρτύρων τών αγίων καί θαυματουργών "Αναρ¬ 

γύρων Κύρου καί Ίωάννου. Τό τέλος έλλιπές, λήγει δέ: «Αυτοί μάλλον άλλή- 

λοις υπό τής ακόσμου φυγής πληγών καί τραυ». 

Καί ό κώδιξ ούτος περιεγράφη υπό τοΰ ^8. Βογεπ5. ’ Ενθ αν. σ. 54-55. 

18. 
Μεμβρ. 0,30 X 0,22,5 ΙΒ' αιώνας, φ. 318. 

Στίχοι σελίδων 33, σελίδες δίστηλοι. "Έν τισιν ή γραφή είναι εξίτηλος, 

ένιαχοΰ δεύτερα χειρ άποκατέστησε τά εξίτηλα. Δέσιμον έκ δέρματος μελανός 

επί ξύλινων πλακών, ή δέ γραφή είναι καθαρά. "Από τοΰ φ. 265 άλλη χειρ 
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και άλλη μελάνη- εις τό κενόν μέρος τοΰ φ. 264^ έχουσι γραφή διάφορα 
γνωμικά. 

Βίοι και Μαρτύρια 21 'Αγίων. Σνναξάριον Ιανουάριον. 

1. (φ. 1“-9Ρ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Παύλου τοΰ 
Θηβαίου. 

2. (φ. 9Ι3 - 14Ρ ) Μαρτύριον τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Πολυεύκτου. 

Ιανουάριου 9. Τέλ. «Των βαρβάρων δέ πλείστους διαφθαρήναι καί την 
λεγεώνα τήνδε... αμήν». 

3. (φ. 14Ρ-44) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Θεοδοσίου 
τοΰ Κοινοβιάρχου. 

4. (φ. 45-4913) Μαρτύριον τών αγίων τοΰ Χρίστου μαρτύρων Έρμύ¬ 

λου καί Στρατονίκου Ίανουαρ. 13. 

δ. (φ. 49Ρ -57“ ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου 

τοΰ διά Χριστόν πτωχού. Ιανουαρ. 15. Αρχή «Τυραννικόν τι χρήμα τεκόν- 

των στοργή καί δεσμά φύσεως άφυκτα». Τέλ. «τής αυτών ουσίας τα μέν 
καθιερώσαντες τώ ναφ, τά δέ_αμήν». 

6. (φ. 58- 70^) Λόγος εις τήν προσκύνησιν τής τιμίας άλύσεως τοΰ 

αγίου καί κορυφαίου τών αποστόλων. Ίανουαρ. 16. Αρχή «“Οσοι τώ τοΰ 

κορυφαίου τών αποστόλων θείφ έρωτι γενόμενοι». Τέλος «φοβερόν πολε¬ 

μίους άνάδειξον, ποθεινόν υπηκόους». 

7. (φ. 70*3 - 103Ρ ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Αντωνίου, 

συγγραφείς καί άπο σταλείς προς τούς έν τή ξένη μοναχούς παρά τοΰ έν αγίους 

πατρός ημών 3Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς. Ίανουαρ. 17. 

8. (φ. 103Ι3 - 149) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Ευθυμίου 
Ίανουαρ. 20. 

9. (φ. 150-1540) Υπόμνημα εις τον άγιον Απόστολον Τιμόθεον. 

Ίανουαρ. 22. 

10. (φ. 154^-167“) Μαρτύριον τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Αναστα¬ 

σίου τοΰ Πέρσου. Ίανουαρ. 22. 

11. (φ. 168- 196“) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Κλήμεν- 

τος Ίανουαρ. 23. 

12. (φ. 197“ - 204Ρ ) Βίος τής όσιας Ξένης τής Ρωμαίας. Ίανουαρ. 24. 

13. ( φ. 20413 - 222“ ) Βίος καί πολιτεία τοΰ εν αγίους πατρός ημών 

Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον Θεολ-όγον Ίανουαρ. 25. 

14. (φ. 223-23415) Βίος καί πολιτεία τοΰ Ξενοφώντος καί τών αύτοΰ 
τέκνων Ίωάννου καί Άρκαδίου. Ίανουαρ. 26. 

15. {φ. 234^ - 240“ ) Υπόμνημα τύπον Ιστορίας έπέχον επί τή ανακο¬ 

μιδή τοΰ τίμιου λειψάνου τοΰ θείου καί ίεροΰ Χρυσοστόμου. Ίανουαρ. 27. 

Αρχή «5Αλλά πώς άν τις αιτίας καί νόμων ημάς άπαλλάξοι». Τέλος 

«καί μέχρι καί νΰν ταις απάντων άκοαϊς ενηχοΰσα, καί τά ευσεβή...αμήν». 

16. φ. 241“ -247β ) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Έφραίμ 

τοΰ Σύρου. "Ιανουαρ. 28. 

17. (φ. 247^ - 254^ ) Βίος καί μαρτύριον τών αγίων καί θαυματουργών 

Άββά Κύρου καί Ίωάννου. Ίανουαρ. 31. Τέλ. «δαιμόνων φυγή, νοσημάτων 

απαλλαγή καί νΰν ό τόπος άνειμένος έστί θεφ μάρτυρι... αμήν». 

18. (φ. 255“-265(5) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Μαρ- 

κιανοΰ πρεσβυτέραν καί Οικονόμου τής μεγάλης Εκκλησίας. Ίανουαρ. 10. 

19. (φ. 265Ρ-290Ρ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Νείλου μοναχού εις 

τήν άναίρεσιν τών έν Σινά καί τή 'Ραϊθοΰ αγίων πατέρων. "Ιανουαρ. 14. 

Τέλος «αρχήν παρασχοΰσα Θεοΰ χάριτι μετά πολλήν ταλαιπωρίαν... 

όμοουσίου Τριάδος». 

20. (φ. 290^ -3120) Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός. ημών 

"Αθανασίου αρχιεπισκόπου Ά?,εξανδρείας. 

21. (φ. 312Ρ - 318) Βίος καί μαρτύριον τοΰ αγίου καί ενδόξου μεγαλο¬ 

μάρτυρος τοΰ Χριστού Νεοφύτου. Εις τοΰ τελευταίου φ. τήν δπισθίαν δψιν 

σημειοΰνται τά εξής. «Κύριε βοήθει Μιχαήλ τφ άμαρτωλώ» καί κατωτέρω 

«Μιχαήλ αμαρτωλός», καί κατωτέρω «Κύριε βοήθει τώ σώ δούλφ Μιχαήλ 

τφ άμαρτωλώ καί «έγώ ό Μιχαήλ τοΰ Πελαγωνιτου» και κατωτέρω εκ 

τετάρτου «Κύριε βοήθει τφ σώ δούλφ Μιχαήλ τώ άμαρτωλώ». "Από τοΰ 

φ. 255 μέχρι τέλους άλλη γραφή. Καί ό κώδιξ οΰτος περιεγράφη υπό τοΰ 

108. Βογεη3 "Ένθ’άν. σελ. 55-57. 

19. 

Μεμβρ. 0,23χ0,23,ό. ΙΑ' αΐώνος, φ. 224. 

Στίχοι σελίδων 30, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος μελανός επί 

ξύλινων πλακών. Περιέχει βίους καί μαρτύρια 14 αγίων. 

Σνναξάριον Δεκεμβρίου. 

1. (φ. 2“-30|3) Μαρτύριον τών άγιων μαρτύριον Θύρσου, Λουκίας, 

Καλλινίκου, Φιλήμονος καί "Απολλώνιου. 

2. (φ. 30β - 39^) Μαρτύριον τοΰ αγίου ίερομάρτυρος "Ελευθερίου. 

3. (φ. 39(3 -56Ι?) Υπόμνημα εις τον μέγαν προφήτην Δανιήλ εις τούς 

αγίους τρεις παΐδας "Ανανίαν, "Αζαριαν Μισαηλ. ( Εξεδοθη εν Ρ. Ο. Μί§Ή6 

ίοηα. ΟΧν στήλ. 372 - 401). 

4. (φ. 56Ρ-65Ρ) "Άθλησις τοΰ άγιου ενδόξου μάρτυρος τοΰ Χριστού 

Βονιφατίου τοΰ "Ρωμαίου, 
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5. (φ. 650-79“) Μαρτΰριον τοΰ αγίου μάρτυρος Σεβαστιανού καί τής 

συνοδίας αυτού Τραγκυλίνου, Νικοστρατού, Κλαυδίου, Κάστορος, Τιβουρτίου, 

Μαρκελίνου καί Μάρκου. Τέλος «Τοις δεομένοις έπήρκει άφθονωτάτη χειρί’ 

επειδή τον βίον ετελεΰτησε, πάσαν την κτήσιν αύταΐς έν διαθήκαις χριστια- 

νοίς έδωρήσατο». 

6. (φ. 80α - 89Ρ ) Μαρτΰριον τού αγίου Τερομάρτυρος Ιγνατίου τού 
Θεοφόρου. 

7. (φ. 890 - 96“) Μαρτΰριον τής αγίας μάρτυρος Τουλιανής χής εν 
Νικομήδεια μαρτυρησάσης. 

8. (φ. 97α - 1160) Μαρτΰριον τής αγίας καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Αναστασίας. 

9. (φ. 1160- 1200) Μαρτΰριον των αγίων δέκα μαρτΰριον έν Κρήτη. 

10. (φ. 121- 136 καί 161α- 167Ρ) Βίος καί πολιτεία καί άδλησις τής 
αγίας οσιομαρτυρος τοΰ Χριστού Ευγενίας καί των ταΰτης γονέων. 

11. (φ. 1670 -168α και 137“- 1480 ) Βίος καί πολιτεία τού οσίου 

πατρός ημών Θεοδώρου τού γραπτού καί Θεοφάνους τοΰ αδελφού αυτού. 

12. (φ. 1480- 160“ καί 168“-180“) Μαρτΰριον των αγίων μαρτύρων 

Ινδή καί Δόμνας και τοΰ πλήθους των δισμυρίων των εν Νικομήδεια μαρ- 

τυρησάντων. 

13. (φ. 181“ -2020) Βιος καί πολιτεία τού οσίου πατρός ημών καί 
αρχιμανδρίτου Μαρκέλλου μονής τών Ακοίμητων. 

14. (φ. 2020 - 224“ ) Βίος καί πολιτεία τής όσιας Μελάνης τής Ρωμαίας. 

Καί τού κωδικός τούτου περιγραφήν ε'καμεν ό Ιοε. Βονοπδ, Ένθ’ άν. 

σελ. 57 - 58, ένθ’ ύποσημειούνται καί τινες παρατηρήσεις. 

20. 
Μεμβρ. 0,28,5 X 0,22,5. ΙΑ. αιώνος, φ. 329. 

Σελίδες δίστηλοι καί στίχοι σελίδων 30. Δέσιμον έκ δέρματος μελανός 

έπι ξύλινων πλακών. Ανά 4 φ. πρόσθετα έν αρχή καί έν τέλει περιέχοντα 

ομιλίας τού Ιωαννου τοΰ Χρυσοστόμου εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον. 

Εις τό τέλος τού αγίου Ευστρατίου καί τών λοιπών ατελές. 

Συναξάριον Δεκεμβρίου. 

1. (φ. 1 - 110) ’Άθλησις καί μαρτΰριον τής αγίας καί ένδοξου καί 
Καλλινίκου μάρτυρος Βαρβάρας. 

2. (φ. 110-1170) Βίος καί πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Σάββα. 

Αρχή «Οΰδέν οΰτω κινήσαι ψυχήν καί αρετής επιθυμίαν...». Τέλος «καί 
ούτω πάσης τοίς αιρετικής παρρησίας... αμήν». 
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3. (φ. 1170- 146“) Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις 

τοΰ έν θαΰμασι περιωνύμου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίων 

Επαρχίας. 

4. (φ. 147“- 163Ρ) Βίος καί πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Αμβρο¬ 

σίου Επισκόπου Μεδιολάνων. 

5. (φ. 1630 - 1710 ) Βίος καί πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Παταπίου. 

6. (φ. 1710 - 2090) Μαρτΰριον τών αγίων μαρτύρων Μηνά, Έρμογέ- 

νους καί Εύγράφου. 

7. (φ. 2090 - 2620) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Δανιήλ 

τού Στυλίτου. 

8. {φ. 2620 - 3000) Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών καί θαυ¬ 

ματουργού Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος. 

9. (φ. 3080 -328“) ’Άθλησις τών αγίων μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεν¬ 

τίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου καί Όρέστου. Τό τέλος ελλείπει. 

Κάττοθι τής πρώτης σελίδος τοΰ φ. 2 σημειοΰται «Πατερικόν τής Πανα¬ 

γίας τής έν τή νήσω Χάλκης». Βίβλος ογκώδης, χάρτης χονδρός, γραφή 

καθαρά. Καί ούτος περιγράφεται υπό τοΰ Ιοδ. Βογ6Π5, Ένθ’ άν. σελ. 58-59. 

21. 
Μεμβρ. 0,30X0,20,5, φ. 316. 

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 28 ή γραφή καλή. Δέσιμον έπί 

πλακών ξύλινων άνευ επικαλυμμάτων. 

Συναξάριον εξάμηνου. Μαρτίου - Αύγουστον. 

Έν αρχή έν φ. έκ μεμβράνης ετέρου περιεχομένου, πιθανώς έκ τού 

μαρτυρίου τού Άρέθα. Έν τώ προσθέτω προτελευταίο) φ. σημειοΰται τό εξής: 

«Τό παρόν εξαμηνιαίου συναξάριον άφιερώθη εις τον πάνσεπτον πατριαρ¬ 

χικόν ναόν τήςΎπεραγίας Θεοτόκου τούπίκλην Χάλκης υπό τοΰ τιμιωτάτου 

μεγάλου σκευοφύλακος Παπά Κυρ Άνδρέου έν έτει ,ζκζ' [=7027=1519]». 

Τό πρώτον έκ μεμβράνης φ. τοΰ μηνός Μαρτίου έξέπεσε καί άνεπλη- 

ρώθη δι’ ετέρου χαρτιού. 

Έν φ. 3 κάτωθεν έν τή ωα σημειοΰται ή αυτή σημείωσις: «μηνιαΐον 

τής παναγίας τής έν νήσω Χάλκη». 

22. 

Χαρτ. 0,32χ0,21,5. φ. 560. 

Αί σελίδες είναι δίστηλοι, στίχοι σελίδων 29. Δέσιμον έκ δέρματος μελα¬ 

νός έκ ξύλινων πλακών. 

«Β 
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Σύνταγμα κατα υτοιχεϊον τών περιειλημμενων άπαοών υποθέσεων τοΐς ΐεοοΐς 

και θειοις κανοσι πονηθέν τε άμα καί ονντεθ'εν τφ εν Ιερομονάγοις και 

ελαχιστφ Ματθαίφ. Εν άογφ και περί τών υποκειμένων Μητροπολιτών 

και επισκόπων τφ θρόνω Αντιόχειας. 

Εν αρχή δυο φ. άγραφα. Έν τφ πρώτφ φ.. είναι γεγραμμένη κάτωθεν 

ή εξής σημείωσις- «νόμιμον βιβλίον τής παναγίας τής εν νήσφ Χάλκης». 

Εις τό αγραφον φ. τό προσκεκολημμένον έπι τοΰ εσωτερικού σταχώμα¬ 

τος γέγραπται. «Τούτον τό βιβλίον λέγεται νομοκάνων τό όποιον έχει άπα- 

ραλλάκτως δλαις ταις πράξεις ήγουν Συνόδων τών αγίων Πατέρων, ταϊς 

επτά οίκου μεν ικαΐς και τοπικαίς και τούς κανόνας τών αγίων Αποστόλων 

τό όποιον εξωδίασε ο κΰρϊς Συμεών ιερομόναχος και καθηγούμενος τού 

Κόκκου: έγεγράφη δέ παρά τοΰ πανοσιοτάτου πατρός κυροΰ "Αρσενίου ίερο- 

μονάχου καί καθηγουμένου Μονής τών Ριζανών ή τις βουληθή συλήσαι τό 

παρόν θειον νομοκάνονον νά έχη τάς άράς τών τιη' αγίων πατέρων και την 

παναγίαν άντίδικον έν ημέρα κρίσεως. Έγράφη μέσα εις τό καράβι εις εννέα 

"Οκτωβρίου 1651 αχνα' καί αφού έπηγέναμεν εις την Βενετίαν έ'ρρωσθε. 

23. 

Μεμβρ. 0,29x0,22, φ. 636. 

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελιδιον 25. Τό δέσιμον έκ δέρματος μελανός 
επί ξύλινων πλακών. 

Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τά Ευαγγέλια. 

Είναι εις τετράδια οθ καί 4 φ. έξ οκτώ φύλλων. Τό πρώτον καί όγδοον 

τού πρώτου τετραδίου άπολεσθέντα άντεγράφησαν επί χάρτου- ή γραφή καλή 

ευανάγνωστος καλώς διατηρημένη- μελάνη κόκκινη καί χρυσή πολλαχού εις 

τά γραφικά χοορία. Έν τψ μέσοι) τό φ. 231 χάρτινον λευκόν τού 20ου τετρα¬ 

δίου λείπει τό πρώτον φ. τό κείμενον πλήρες. Κάτωθι, τής πρώτης σελίδος 

τού πρώτου φ. σημειούται «τής παναγίας τής έν ιή νήσφ Χάλκης». 

24. 

Χαρτ. 0,32χ0,23. ΙΕ-Ιζ’ αίώνος, φ. 122. 

Η γραφή ώραιοτάτη. Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 30. Δέσιμον 
ανευ πλακών. Ή αρχή καί τό τέλος ελλείπουσι. 

Λόγοι Δημοσθένους. 

25. 
Χαρτ 0,31X0,22. IΖ' αίώνος, φ. 106. 

Ανευ τέλους φ. 2 άγραφα. Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 28. 

Δέσιμον ανευ πλακών. 
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3Αναστασίου Σιναΐτου καί Εφραίμ λόγοι. 

Τό πρώτον φ. άγγραφον. Έν φ. 1β σημειούται: [— 1Τ36 ] 

Μαρ. δ7 τό παρόν άφηέρώθη εις τή μονή τής Παναγίας τής έν τη νήσο 

Χάλκης παρά τής κυρίας "Αρχοντωπούλας από τής νήσου Χάλκης καί έγραψε 

ονόματα 4 Χριστοφόρου Τερομονάχου, Χριστοδούλου, Άρχοντούς καί "Αργή- 

ρής». "Εν φ. 32^ έν τή ωα σημειούται «αψε [— 1705] ήλθα εις τήν Νικο¬ 

μήδειαν καί έστω εις ένθήμοισοις πολλών ανθρώπων ή* Πρωτοσυγκελλος Χρι¬ 

στόφορος». "Εν αρχή ώς καί έν τελεί έχει άνά 6 φ. έκ μεμβράνης. Κάτωθι 

τού φ. 86^ : «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου τής έν τή νήσφ Χάλκης καί ό δέ αυτό άφαιρέσας άφορισμένος εΐη». 

Ό κώδιξ ούτος διαιρείται εις 13 τετράδια, ων ελλείπει τό β' περιέχον 12 φ. 

Έν φ. 22^ σημειούται: φ Πρωτοσύγκελλος καί "Επίτροπος τού αγίου Χαλκη- 

δόνος. Εις τήν όπισθίαν ό'ψιν τοΰ τελευταίου άγράφου φ. «Χριστόφορος 

Ιερομόναχος από τής περιφήμου Θεσσαλονίκης». 

26. 

Μεμβρ. 0,31X0,22. 11) ΙΑ' αίώνος, φ. 312. 

Γραφή καλή, παλαιά- βιβλίον άξιόλογον. Περιέχει διαφόρους σημειώσεις 

Έν τή φα- σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 26. Δέσιμον έκ δέρματος 

μελανός επί. ξύλινων πλακών. 

Πραξαπόστολος και έν άρχη Δωροθέου έπισκόπου Τύρου αρχαίου άνδρός καί 

πνενματοφόρου καί μάρτυρος γεγονότος έν τοΐς καιρόΐς Λικινίου καί 

Κωνσταντίνου τών Βασιλέων περί τών 70 Αποστόλων καί τών ιβ'. 

Τό χειρόγραφον περιλαμβάνει. α') Τάς πράξεις τών "Αποστόλων, β') 

Τάς οκτώ καθολικός έπιστολάς. γ') Τήν Άποκάλυψιν τού Ίωάννου. δ') 

Τάς δεκατέσσαρας έπιστολάς τού Παύλου. Προ τής άποκαλύψεως υπάρχει 

έκ τού εις αυτήν υπομνήματος "Ανδρέου "Επισκόπου Καισαρείας τά περί 

τού προοιμίου. 

Προ δέ τών έπιστολών τού Παύλου υπάρχει πρόλογος καί μαρτύριον 

τού Παύλου. "Εν εκάστη επιστολή σημειούται ή περίληψις τού ολου.καί έν 

τελεί ό τόπος, όθεν έγράφη καί ό αριθμός τών στίχων. "Εν τοΐς περιθωρίοις 

ύπαρχου σι πλείσται δσαι σημειώσεις καί μαρτυρίαι έκ τών πατέρων καί περι¬ 

λήψεις τών κεφαλαίων, έν τέλει δέ προστίθεται ολιγόστιχος εκθεσις έπιγρα- 

φομένη «Προς έμαυτόν». Τό εις τό τελευταΐον κεφάλ. τής Α' "Επιστολ. τού 

"Ιωάννου διαφιλονικούμενον εδάφιον «τρεις εισι,ν οί μαρτυρούντες εν τφ 

ούρανφ» ελλείπει. 



268 Τ Μητροπολίτου ’ΑΟηΛ'αγόρα του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων 

27. 
Μεμβρ. 0,30χ 0,23. ΙΔ' αίώνος, ψ. 183. 

Αστάχωτον η αρχή ελλείπει, ή δέ ΰπάρχουσα πρώτη σελίς δυσανάγνω- 

στος. Η δέ δεύτερα σελίς τού φΰλ. 1 άρχειαι «Νέον εις ασκούς καινούς» 

(Ματθ. 9,17). Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 23. Δέσιμον άνευ πλακών. 

Εναγγελιστάριον. 

Φύλλα δυο αποκεκομμενα, εν των οποίων πιθανώς περιεΐχεν εικόνας 

τών ευαγγελιστών. Γραφή καθαρά. Έν τελεί τοΰ κατά Ίωάννην Ευαγγελίου 

υπάρχει τό εξής σημείωμα: «έτους ,ςωοη [=1369] Ίνδ. η' μηνί σεπτεμ- 

βρίφ κ. θ(εο)ΰ τό δώρον και Ίωάσαφ πόνος. ·{· έγρ(άφη) έν τή άγιωτάτη 

μονή τών Όδηγών». Ό καλλιγράφος έν τή κάτω φα τοΰ φΰλ. 188 σημειοί, 

οτι το τετραευαγγελιον τούτο είναι τίνος Σεβαστού. Έκ τοΰ χειρογράφου 

τούτου άπεσπάσθη ή αρχή τού κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και ή είκών 

αυτού, απεκοπησαν δε και αι εικόνες ιών άλλων τριών Ευαγγελιστών, αί 

όποίαι ησαν έγχρωμοι, ως φαίνεται έκ τού ύπάρχοντος έτι μεταξωτού φύλλου 

έν αρχή τού κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Έν τή φα τής πρώτης σελίδος 
σημειούται ή συνήθης δήλωσις, δτι ανήκει εις τήν Χάλκην. 

Καί ό κώδιξ οΰτος προέρχεται έκ τής μονής τού Προδρόμου τής έν τφ 
νησίφ Σωζοπόλεως. 

28. 
Χαρτ. 0,30X0,20. ΙΔ' αίώνος, ψ. 235. 

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 35. Δέσιμον έκ δέρματος μελανός έπί 

ξύλινων πλακών. Έν αρχή μαρτυρικά καθημερούσια κατ’ ήχον ψαλλόμενα, 

δταν ούκ έχη ό άγιος τής ημέρας κοντάκια. Πέντε φύλλα πρόσθετα, τά 
δύο άγραφα. 

Συναξάριον εξάμηνον. 

Έν αρχή σημειούται: 

«Συναξάριον σύν Θεώ τής συνάψεως τών αγίων τού δλου χρόνου. "Οθεν 

τε έκαστος και έκ τίνων έφυ και έν οίς χρόνοις καί είτε τον διά μαρτυρίου, 

είτε τον δι’ άσκήσεως έδέξατο στέφανον». ’Άρχεται δέ από τού Σεπτεμβρίου 

μέχρι Φεβρουάριου. Μετά τό πέρας τού κειμένου ύπάρχουσι δύο σημειώματα, 

α) «Τφ συντελεστή τών καλών θ(ε)φ χάρις | τ Χ(ριστ)έ δίδου τοΐς έμοΐς 

πόνοις χάριν. | *Ω παντέφορε και τριφωτο|δοσία· ή τφ κράτει σου τό | παν 

περιστυχούσα σκέπε | φρούρει φύλαττε τφ | κτισομένφ· ) καί πίστει τε καί | 

πόθω τήν δελτον ολην ταύτην, | σύν τφ γράψαντι πανευτελή γραφεί τε 

Ματθαίφ τφ | ραφενδύτη:έτους ,ςων [=6850=^] Ίνδικτ. ι'». 

β) «Τό Συναξάριον τούτο τό έξαμηνιαΐον, έκομίσθη εις τό θειον μονα- 

στηριον από τής θεοσώστου πόλεως Μήδειας, παρά τοΰ πανοσιωτάτου προ¬ 
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ηγουμένου παπά κύρ Μητροφάνους. Έσταχώθη δέ καί άνεκαινίσθη διά χειρός 

τοΰ ευτελούς Πορφυρίου ΐερο(μο)νάχ(ου), τάχα καί καθηγουμένου τής βασι¬ 

λικής καί πατριαρχικής μονής τούτης τοΰ Τιμίου Προδρόμου:"}* έν έτει ,ζριη 

[7118]. μηνί Αύγούστω:*}·"|* αχι [==1610] Ίνδ. η». 

Εις τήν δευτέραν στήλην τής τελευταίας σελίδος, έν τή φα σημειούται: 

«Τφ συντελεστή». Τό σημείωμα νεωτέρα χειρί έπί τών μόλις διακρινομένων 

γραμμάτων άναγινωσκόμενον νυν διά μελάνης. Καί ό κώδιξ ούτος προέρχε¬ 

ται έκ τής Μονής τού Τιμίου Προδρόμου τοΰ έν τφ νησίφ Σφζοπόλειος. 

29. 
Μεμβρ. 0,28X0,20,5. ΙΓ' αίώνος, ψ. 179. 

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 32. Δέσιμον μετά δέρματος μέλανος 

έπί ξύλινων πλακών. 

Τυπικόν. 

Τό φύλλον 2 χάρτινον, άγραφον φέρει τήν σημείωσιν τού Πατριάρχου 

Μητροφάνους, άνευ δμως τής υπογραφής αυτού. 

«Ή βίβλος αυτή πέφνκε τής πανιουργον Τριάδος 

τής εν τή νήσω Χάλκης τε μονής τε τον Έοόπτρον 

και εΐτις βολνθή ποτέ ταύτην αποοτερήσαι 

κεχωρισμένως έ'σεται Τριάδος τής άγιας 

Έν τω αίωνι τούτω τε καί τω έλενοομένω β. 

Συνεπώς υπήρχε κτήμα τής έν Χάλκη Μονής τής άγιας Τριάδος. Καί 

έπιγράφεται μέν Συναξάριον σύν θεώ άρχόμενον από μηνός Σεπτεμβρίου 

καί περιέχον πάσαν ακολουθίαν μέχρι συμπληρά)σεα>ς Αύγούστου, ωσαύτως 

καί τής αγίας Τεσσαρακοστής από τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καί τοΰ Φαρισ- 

σαίου μέχρι τών αγίων Πάντων, άλλ’ ούκ έ'στι Συναξάριον, άλλα τυπικόν. Εις 

τό φ. β, άγραφον, έτει αψοζ' [=1777] μηνί Σεπτεμβρίφ κε ήλθεν ο Τζόρτζης 

καί έδυκατου μίαν όρνιθα· ό διακανίση παλαμή». εις τάς κζ' δεκεμβρίου 

ήλθεν ό Τζώρτζης και έδωκά τον άλλην μίαν όρνιθα καί ρύζι». 

Έν τφ 14^ φύλλφ τφ άγράφορ σημειούται τό έξης: «ό παρών Μανουήλ ό 

λιγνώς ήλθε προς ημάς ΐνα τιμήσωμε τήν παρόν βίβλον ταύτην όμως είπο3ν 

αύτφ δτι ή βίβλος πάνυ κάλλιστος υπάρχει ή δέ τιμή τών βιβλίων έξέλειπε 

διά τό μή χρόνται οί ιερείς ταύτης εϊς χρίσιν δμως πολιτεύονται ένας έκαστος 

ίερεύς καθώς λέγεται καί ούτε βιβλίον χρόνται ούτε διδασκάλων καί ερμη¬ 

νειών όμως δέ έπειδή συ ποθείς αυτής όνίσαι δώσε ύπέρπυρα Ε' οΐ τόμοιτής 

βίβλου χρήζουν ταΰτα πάλαι οί δύο όμού ήτι ποίηση τε κάλλειστον Γεράσι¬ 

μος Ιερομόναχος ό Σκορδείλης- ποιώ μετάνοιαν τής σής άγιωσύνης έρρω- 

σθε». Άψιερώθη ή παρούσα βίβλος παράΊωάννου τού Μακαρίτου Ματθαίου 
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Βαρνης τοΰ υιού τοϋ άνωθεν. Εϊς τό τελευταίου φύλλον υπάρχει μουσικόν 
τροπάριον νεώτερον. 

30. 

Χαρτ. 0,29X 020. ΙΖ' αίώνος, φ. 162. 

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 22. Δέσιμον έκ δέρματος μελανός 
επί ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά καί επιμεμελημένη. 

Ψαλτήριον περιέχον τους ρνα ψαγμονς τον Αανΐδ και τάς δέκα ώδάς. 

Οι τίτλοι καί τά αρκτικά στοιχεία δΤ ερυθρού ζωηρού χρώματος, αλλά 

καί τό μέλαν ζουηρόν. Τά αρκτικά στοιχεία περικαλύπτονται υπό κοσμημάτων, 

.των οποίων τινά ποικιλόχροα καί έτερα κιτρινόχροα. ’Έν τινι σημειώματι 
σημειοϋνται τά εξής: 

«Εϊληφε τέρμα εν μ ον]] τής πανάγνου 

Χάλκη τε νήοφ πλησίον Βυζαντίου 

,ζρνδ [ = 1646] αχμς' Ίνδ. ιδ' Ίουλ. κζ'. 

Μέμνησθε του γράψαντος οίκτροΰ Μήδειας. 

Θεοδοσίου, λέγοντες &νες, Χριστέ μου 

λύσιν ,δός αύτω άμπλακτημάτων Σώτερ». 

Εν αρχή υπάρχουσι δι ά'λλης χειρός γεγραμμένοι «στίχοι εις τον θειον 
Δαβίδ». 

Εν τή πρώτη σελίδι η συνήθης δήλωσις δτι ανήκει εις την Παναγίαν 
τής Χάλκης. 

31. 

Χαρτ. 0 29x0,21, φ. 231. 

Είναι άνορθόγραφον, θρηπιδέστατον καί ελλιπές. Δέσιμον έκ δέρματος 

μέλανος επί χάρτου, ή δέ γραφή είναι καθαρά. Είναι πολύτιμον, διότι περιέ¬ 

χει λόγους ανεκδότους. 

Κυριάκο δρόμων. 

Η αρχή τοΰ πρώτου φ. (τοϋ σορζομένου) «ή ηδονή γάρ τής αμαρτίας 
οϋ μένει ουδέ καρτερεί». 

Εν (φ. 4) Κυριακή τής Απόκρεω λόγος εις τήν δευτέραν παρουσίαν 

και εις τό αδικαστον κριτηριον, ου η αρχή «Φοβερά ή ημέρα εκείνη τής 
δευτέρας τοϋ Χρίστου παρουσίας». 

Έν (φ. 9) Κυριακή τής Τυροφάγου λόγος περί νηστείας καί εις τό 

ρητόν τοϋ Ευαγγελίου, οϋ ή αρχή «Ιδού τό τής Τεσσαρακοστής στάδιον 
ύπανοίγεται σήμερον». 
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(φ. 16) Τοϋ άγιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Κέας Ρώμης 

καί Οικουμενικόν Πατριάρχην Κνρον Ίωνάννου λογος εις την Κυριακήν α 

των νηστειών καί εις τό ρητόν τοϋ Ευαγγελίου, οϋ ή αρχή «Τεσσαρακον¬ 

θήμερος αυτή ή νηστεία αγαπητοί ώς κλΐμαξ τις πρόκειται ήμίν». 

Ό Πατριάρχης οϋτος είναι Ιωάννης ό Καλέκας- τοϋ αύτοϋ Πατριάρχου 

λόγοι φρονώ, ότι είναι καί οί προηγούμενοι. 

(φ. 21) Τού αύτοϋ λόγος Κυριακή δευτέρα τών Νηστειών, ου ή αρχή 

«Ό τής αγίας Τεσσαρακοστής καιρός αδελφοί μου, προς ολον καιρόν τοϋ 

ενιαυτού συγκρινόμένος όμοιος έστί λιμένι». 

(φ. 24) Πωάννον "Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος τή Κυ¬ 

ριακή τρίτη τών αγίων Νηστειών. Αρχή «Πρότυπών και προδιαγράφων ό 

μακάριος Μωϋσής τον ζωοποιόν καί θειον σταυρόν». 

(φ. 29Ρ ) Τοϋ αύτοϋ λόγος Κυριακή τετάρτη τών νηστειών, αρχή «Μεσά- 

σαντες τό πέλαγος, αδελφοί, τής εγκράτειας καί προς τό εξής διερχόμενοι 

σπουδάσωμεν». 

(φ. 32) Κυριακή πέμπτη τών Νηστειών ώς καί εις τό ρητόν τοϋ 

Εύαγγελίου. Αρχή «Παρήλθεν ό χειμών τό δέ έαρ είσήλθε, καί βλέπομεν 

τήν κτίσιν άναθάλλουσαν». 

(φ. 35Ρ) Σαββάτω τοΰ αγίου και δικαίου φίλου τοϋ Χριστού Λαζάρου 

τοϋ τετραημέρου καί εις τό βητόν τού Εύγγελίου. Αρχή «Τοϋ Κυρίου ημών 

Ίησοϋ Χριστού τάς κατά γην διατριβάς ποιουμένου επί σωτηρία τού γένους 

ημών, καί ό δίκαιος Λάζαρος εις φιλίαν ένοϋται αύτω». 

( φ. 37Ρ) Τή αγία καί μεγάλη Κυριακή τού Πάσχα. Αρχή «Χαράς 

ημέρα καί εύφροσύνης αγαπητοί, ημέρα άγαλλιάσεως καί σωτηρίας». 

(φ. 40) Δευτέρα τής Διακαινησίμου. 

«Τό ράθυμον ήμιν διεγείρουν ο ιερός καί θείος Απόστολος λέγει αδελ¬ 

φοί, χαίρετε έν Κυρίω πάντοτε». 

(φ. 42^ ) Κυριακή τοϋ αγίου Αποστόλου Θωμά. «Έπί τή λαμπροφόρα) 

Κυριακή τής σεβάσμιας καί αγίας ημέρας τής Άναστάσεως καί τή σωτηρίας 

νίκη τοΰ Δεσπότου πανηγυρίσαντες». 

(φ. 47) Κυριακή τών αγίων Μυροφόρων. «Καί ή παρούσα Κυριακή 

αγία ημέρα προσκυνητή έστί καί σεβασμία και θαυμαστή καί σωτήριος». 

(φ. 51) Κυριακή τοϋ Παραλύτου. «Πολλών καί μεγάλων κακών η 

αμαρτία πρόξενος γίνεται καί τήν ψυχήν λυμαίνεται σφοδρά». 

(φ. 55Ρ ) Κυριακή τής Σαμαρείτιδος. «Καί σήμερον ήμίν ή τών Ευαγ¬ 

γελικών φρεάτων άναβλύζει πηγή, καί τά νάματα πλούσια». 

{φ. 61Ρ) Κυριακή τοϋ Τυφλού. «Τοϋ Κυρίου καί Θεού και σωτήρος 

ήμών διαλεγομένου τοΐς Τουδαίοις». 
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(ψ- 66) Κυριακή των αγίων τιη' θεοφόρων Πατέρων. «Μετά την εορ¬ 

τήν τής ένδοξου Αναληψεως τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου μνήμην 
εορτάζομεν κατά την παρούσαν Κυριακήν. 

(φ. 690) Κυριακή τής Πεντηκοστής. «Τή έσχατη ήμερα τή μεγάλη τής 
εορτής κτλ. τρεις έορτός εορτάζουν οι Ιουδαίοι την τοΰ Πάσχα κτλ.». 

(φ. 750 ) Κυριακή πρώτη των αγίων Πάντων. «Είπεν ό Ίησοΰς πας 

δστις κλπ. Εις μαρτυρία προτρέπει τούς μαθητάς ό Χριστός». 

^(φ. 79) Κυριακή δεύτερα. « Επειδή τής πρώτης καί μακαρίας ζωής 
άπορραγέντες διά την παράβασιν τοΰ προπάτορος». 

(ψ. 82) Κυριακή τρίτη μετά την Πεντηκοστήν. «Τής φίλαργυρίας ούδέν 
εστι χαλεπώτερον καί φιλοχρηματίας ούδέν υπάρχει δεινότερον». 

(φ. 85Ρ) Κυριακή τετάρτη. «Ούδέν εστι αδίστακτου καί καθαράς 

πίστεως ΐσχυρότερον». Καί εφεξής μέχρι τής τριακοστής δευτέρας Κυριακής 

έν φ. 1790. Εις τον λόγον τής 27 Κυριακής λείπουν φ. ικανά περιλαμβάνοντα 
τούς λόγους μέχρι τής 32°5 Κυριακής. 

(φ. 179) Λόγος εις την Κυριακήν προ τής Ύψώσεως, καί ούτσς ελλιπής. 

(φ. 182) Βίος και πολιτεία τής όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας συγγρα- 

φεισα παρά Σωφρονίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. «Μυστήριον βασιλέως 
κρυπτειν καλόν, τα δε έργα τοΰ Θεοΰ άνακηρΰττειν ένδοξον». 

(φ. 195) Διήγησις επί τής επί Ηρακλείου εφόδου τοΰ Χοσρόη. 

«Έν τοΐς χρόνοις Ηρακλείου των Έωμαίων βασιλέως Χοσρόης ό των 

Περσών την άρχήν έ'χων άπέστε.λε Σάρβαρον». Προ τοΰ 199 φ. έλλείπουσιν 
φύλλα. 

(φ. 1990 ) Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμων Άνδρέον έπισκόπου Κρήτης τοΰ 

Τεροσολυμίτου λόγος εις τό Γενέθλιον τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτό¬ 

κου καί αειπάρθενου Μαρίας. « Αρχή μέν ήμΐν εορτών ή παροΰσα πανήγυρις». 

(φ. 2040 ) Ενθυμίου μονάχον και Σνγκέλλον εις την Ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον δτε εισήλΟε εις τά άγια τών Αγίων. «Μεγάλης ήμΐν χαράς πρόξενος 
ή παροΰσα πανήγυρις καθέστηκεν». 

(φ. 205) Μαρτΰριον τοΰ αγίου καί θεοδοξάστου μεγάλομάρτυρος καί 

θαυματουργού Δημητριου. «Είχε μέν τά Έωμαίων σκήπτρα Μαξιμιανός ό 
Έρκούλιος πολύς κατά χριστιανών πνέων». 

(φ. 2100) Εγκώμιον εις τον ώς αληθώς αρχάγγελον καί εύλαβείας 

υπάρχοντα έμπλεων τοΰ Θεοΰ άρχοντα Μιχαήλ. «Ό τών άΰλων πνευμάτων 

ποιητης καί πάσης σαρκός έξουσιαστής καί πρύτανις, ό καί την ήμετέραν δια- 

πλασας ουσίαν καί παντα δε τον ορώμενον κόσμον ύποστήσας». 

(φ. 213) Τοΰ εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίον τον Θεολόγου λόγος εις 

την τοΰ Χριστού ϊ έννησιν. «Χριστός Γεννάται» μετά γραμματικής εξηγήσεως». 
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(φ. 2230 ) Γρηγορίον τον Θεολόγον λόγος εις τά άγια Θεοφάνεια’ «πάλιν 

Ίησοΰς ό έμός» μετά εξηγήσεως. 

(φ. 227 ) Εις τό έπίλοιπον τών λόγων. 

«Πατήρ ο πατήρ καί άναρχος· ού γάρ έκ τίνος- υιός ό υιός καί ούκ άναρ¬ 

χος, έκ τοΰ πατρός γάρ». 

(φ. 2310 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννον τον Χρυσοστόμου λόγος 

εις τον Εύαγγελισμόν. «Αγαπητοί βασιλικών μυστηρίων εορτήν εορτάζομεν». 

Δεκαέξ μόνον στίχοι τοΰ λόγου ύπάρχουσι, τών τελευταίων φύλλων τοΰ 

κωδικός έκπεσόντων. 

Έν τώ τελευταίω άγράφω φύλλω ύπάρχουσιν από τοΰ έτους 1590-1600 

έν εΐδει χρησμών διάφοροι σημειώσεις. 

Χρησμοί. 

1590 έντ(η)περηξ χρισμοί εύρηνται έγκεκολλημένοι λίθω τινι τή ΐερα ιδι 

διαλέκτω μετεγλω(τίσθησαν) δέ ύστερον λα(τινιστί) ειτα καί ελληνιστί δστις 

επί τοΰ ύψηλοτάτου πύργου τοΰ αγίου Διονυσίου κατορυγμένος ού τό μέν 

μήκος πήχυς ιβ τό δέ πλάτος κ. οί έν Γαλια καί ή φράντζα καί Ίλανδία, 

Γερμανία. 1591 «Οί μεγαλοι(;) τής φράντζας άτλαντίας(;) καί γερμανίας 

τής τάξεως χριστιανών άποστατήσονται καί γενήσονται λούτεροι. 

1592 «Ποιμήν ούκ έσται». 

1593 «Όργή Θεοΰ έσται έν δλη τή Οικουμένη». 

1594 «Ό Θεός εξ ολίγων καί ανθρώπων γνωσθήσεται». 

1595 «σεισμός μέγας γενήσεται έν δλη τή οικουμένη». 

1596 «ή φρυγία ήτοι ή άφρική καΐσεται «ούτω, καί οί ποταμοί εις αίμα 

μεταστραφήσονται». 

1597 «εξεγερθήσεται μέγας άνθρωπος σφόδρα». 

1598 «λοιμός έσται μέγας έν Εύρώπη, καί Άσία καί μεσημβρία. 

1599 «Οί άπιστοι γνώσονται ένα Θεόν τρισυπόστατον». 

1600 «Εις ποιμήν καί μία μάνδρα έσται ή οικουμένη καί φλόξ πυρός 

σβεσθήσεται». 

32. 

Χαρτ. 0,31X0,20. Ιζ' αίώνος, φ. 267. 

Δέσιμον στερεόν, σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 16. Γραφή καθαρά 

μετά μεγάλων χαρακτήρων. Έν αρχή έν τή άνω ωα σητόβρωτον και αλλα¬ 

χού έν τή ωα. 

Ψαλιήριον περιέχον τούς ρνα' ψαλμονς τού Δανϊδ και ιάς δέκα φδάς. 

Έπί τής πρόσθιας σελίδος τοΰ τελευταίου φύλλου 265 έχει τάς έπο- 

μένας υποσημειώσεις. 

Επετηρ.ις Εταιρείας Βυζαντ, Σπουδον, έτος Ι'. 18 
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«·|* Θ(ε)οϋ τό δώρον και πόνος Κωνσταντίνου τοΰ εκ Κορίνθου τυγ- 

χάνοντος έν έτει ,ζξε' [=7065=3557] Ίνδικτ. ιε'. Έγραψα δέ και έπροσή- 

λο:>σα τοΰτο, εις την σεβασμίαν καί βασιλικήν μονήν τοΰ τιμίου και ενδόξου 

προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου, εις μνημόσυνον των έμών 

γονέων, καί έμοΰ τοΰ τλήμονος καί αμαρτωλού- δ πως ΐλεως γενήσεται ήμΐν 

εν τή ήμερα τή φοβέρα καί άπαραιτήτω τή τοΰ κυ(ρίου) καί Θ(εο)ΰ καί 

σ(ωτή)ρ(ος) ημών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ δεύτερα παρουσία. Ναι γένοιτο ήμΐν 

καί ΰμΐν, τοΐς τοΰτο άναγινώσκουσιν, αμήν». 

Είτα δι’ άλλης χειρός σημειοΰται τό έξης: 

«-[- Έσταχόθη δέ τό δεύτερο, καί άνακενίσθη υπό χειρός Ακακίου 

ϊέρο(μον)άχου Άχελείω τοΰ Παπάζογλη έν έτι ,ζρνθ" [= 7159 = 1651.]: καί 

ί άναγινώσκοντες εΰχεσθε καί υπέρ αύτοΰ ώσπερ καί τό γεγραφότι». 

’Όπισθεν τοΰ αΰτοΰ φ. δι5 άλλης χειρός «τό παρών ψαλτήριον ειπαρχυ 

τής παναγίας Χάλκις καί εί' τις τό άποξενόσι νά εχει τας αράς των τριακοσίιον 

δέκα και οκτώ θεωφόρων πατέρων ειμών αμήν». 

Ιωακείμ ιερομόναχος. 

Καί τοΰτο προέρχεται έκ τής Μονής τοΰ Προδρόμου τής έν τή νήσω 

Σωζουπόλεως. 

33. 

Μεμβρ. 0,29X0,21,8. Γ αίώνος, φ. 218. 

Δέσιμον άνευ πλακών, σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 31, ή δέ 

γραφή είναι έπιμεμελημένη δηλοΰσα καλλιγράφον ικανόν καί καλαίσθητου. 

Έν αρχή φΰλ. τινά έβράχησαν καί δυσκόλως άναγινώσκονται 

Πραξαπόστολος. (Περιλαμβάνει καί άλλα πολλά). 

Περιέχει τάς Πράξεις των Αποστόλων, τάς έπιστολάς αυτών καί την 

αρχήν τής Άποκαλΰψεως τοΰ Ίωάννου μετά σημειώσεων. Ό κανών: εκτετα¬ 

μένος έν τή ωα- ή ερμηνεία άποτελεΐται από έργα ανωνύμων καί τεμάχια των 

αγίων Πατέρων Γενναδίου, Μεθοδίου, Χρυσοστόμου, Ευσεβίου Καισαρείας, 

Ισιδώρου, Θεοδώρου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Οϊκουμενίου καί Θεοδώρου 

καί Κυριλλίλου Αλεξάνδρειάς. 

Έν τή ωα τοΰ φ. 26 υπάρχει ή έξης σημείωσις: «Άφιερόθει τό παρόν 

είς τήν μονήν τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Καλαμιωτίσσης υπό Μακαρίου 

ίερομονάχου καί προηγουμένου τής αυτής μονής έν έτει ,ςφήα' [ = 6591 

= 1082- 1083] από Χρίστου βασιλεύοντος Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ τοΰ κτί- 

σαντος αυτήν, καί οι άναγινώσκοντες εΰ'χεσθε». 

Ανώνυμος συγγραφεύς κατέχων αυτό κατά το 1204 έτος έγραψεν έν τή 

άνω φα καί επί των λευκών περιθωρίων διάφορα έργα- οίον έν φ. 88 ευρί- 

σκεται τό εξής: 
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«Νικήτα Χαρτοφύλακας τον Νικαέως, κατά ποιους καιρούς καί διά ποια 

αίτιάματα Ιοχίσ&η, άφ“ ημών ή τών “Ρωμαίων ίκκλησία». Η 
108 109“ 109Ρ καί 110“ κατέχονται άπο « Αντιγραμμα του Ιΐατραχρ 

νου'ΐω(άννου) τοΰ Καματηροΰ, πρός την αΰτήν γραφήν», τού Πάπα Ίνοκεν- 

τίου τοΰ Γ' Είς τά φ. 181“ καί 182 άναγινώσκομεν κείμενα άγνωστα και 

ταΰτονρόνως πολύ σπουδαία. «Τοΰ Τορνίκη κυροΰ Δημητρίου εϊς τον αγιω- 

τατον πάπαν “Ρώμης, ώ; έκ προσώπου τοΰ βασιλέως Ισαακιου», επίσης εις 

τά φΰλλα 1890, 190“, 1900 δεύτερα κείμενα άγνωστα τοΰ αυτου συγγρα- 

φέως: «Τοΰ αΰτοΰ κυροΰ Δημητρίου τοΰ Τορνίκη, 

ώς έκ προσώπου τοΰ πατριάρχου», καί είς τας σελίδας 220“,, ^ συΥ 
γράμματά τινα «τοΰ τιμιωτάτου χαρτοφΰλακος κυροΰ Νικήτα του Νικαεως 

περί τών άζυμων καί τών λοιπών άναγκαίων. 
Έκτος τών διαφόρων τούτων κειμένων τό χειρόγραφόν περιλαμβάνει 

ιέσσαρα συγγραμμάτια ανωνύμων τά έξης: , 
1. (φ. 196-199) «Λόγος ανατρεπτικός τοΰ Τωμαίκου δόγματός του 

λέγοντος τήν τών θείων μυστηρίων προσένεξιν δι’ άζυμων γίνεσ»αι»._ _ 

2. (φ. 205-218) «Προς Λατίνους περί τά τών άζυμων και του άγιου 

Πνεύματος καί τών λοιπών σφαλμάτων αυτών». 

3. (φ. 122- 180) «Ή λατινική λειτουργία τοΰ άγίου I ρηγοριου του 

Διαλόγου, Ιρμηνευδεϊσα Ικ τής “Ρωμαίας άρτίως είς τήν Ελληνικήν». 

4. (φ. 195- 196) «Περί τοΰ ζωοποιού καί θείου^αρτου, ον ο Κύριος 

τοίς άγίοις αΰτοΰ μαθηταΐς καί άποστόλοις έν τώ καιρφ τοΰ πάθους αυτου 

έ'δωκεν είπών: Λάβετε φάγετε τοΰτο έστίν τό σώμα μου». ^ 

Ό αείμνηστος Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεΰς περί του χειρογρά¬ 

φου τούτου εξέδωκεν ιδιαιτέραν μελέτην εϊς τήν Κεναε θε ΙΌπειΠ ΕίΠιη 

τόμ. Α' υπό τον τίτλον «ϋοεαιηεηίε Οτοοδ ροατ δετνιτ * 1 Ηΐδίοιτε άε 

1» ςυ&ίηέηιε, ετοΐεπάε (Είΐαΐ'^ίε εΐ Κείΐ^ιιεε). 

Μεμβρ. 0,28x0,25. ΙΔ' αίώνος (1371), φ. 243. 

Αί σελίδες τοΰ κώδικος γραφέντος υπό τοΰ καλλιγράφου Ιωασαφ δίστη¬ 

λοι. Στίχοι σελίδων 22. Στάχωσις έκ δέρματος μελανός έπί ξύλινων πλακών. 

Ίωάννου Σχολαστικού τον τής ΚλΙμακος πλάκες πνευματικοί. 

Περιλαμβάνει έν σελ. 4-9 τον βίον τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου 

τοΰ καί συγγραψαμένου τήν Κλίμακα, οΰ η άρχή: ήτις μέν έστιν η τον θειον 

άνδρα τοΰτον ε[νεγκαμένη] πόλις καί θρεψαμένη» και τέλος «εσωθεν 0ε 

θεωρητικά περιεχοΰσης διδάγματα». Μετά τό πέρας του κείμενου υπάρχει 

τό εξής σημείωμα: 
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«Έτος /ςωοθ' [=1371] Ίνδ. -θ' γ μηνί μαΐφ ιε' -{- τ ψ Θ(εο)ΰ τό 

τό δώρον και Ίωάσαφ πόνος». Έν τή πρόσθια δέ σελίδι τοΰ φ. 1, δπερ ήτο 

εξ αρχής άγραφον, έσημειώθησαν κατόπιν τά εξής: «ψ Ή παροΰσα βίβλος 

τοΰ Ίωάννου τής Κλίμακος, άφιερώθη εϊς τον άγιον Ίωάννην τον Πρόδρο¬ 

μον έν το νησιω τής Σωζωπόλεως- διά ψυχής σωτηρίας Τριακονταφίλλου, 

και τής συζύγου αΰτοΰ Μπόπος· ετ τις δέ αυτήν την βίβλον υστερήσει εκ τής 

αυτής μονής τοΰ Προδρόμου, νά έχει τάς άράς των αγίων Τριακοσίων δέκα 

και οκτώ Θεοφόρων πατέρων των έν Νικαία έτη ,ζοβτο [=1564] Ίνδ. ζ'». 

Ένδον δέ τις τής πρώτης πινακίδος έθετο τρία χάρτινα φύλλα- τούτων τό 

πρώτον έχει τά σημειώματα ταΰτα. 

α) «Τφ σταχωτή εΰχεσθαι εις δσα και αυτός έκπεπόνηται ϊνα και αυτός 

εΰρι ιλεος έν τή ημέρα τής κρήσεως. . 

Ελάχιστος καθηγούμενος τής αυτής θείας καί ίεράς και βασιλικής μονής 

τοΰ τιμίου μου ενδόξου, προφήτου προδρόμου- καί βαπτιστοΰ Ίωάννου 

Γερμανός ιερομόναχος ό οίατρός [οικτρός] ένέττι ,ζπδ' [ = 1575- 1576] 

Ίνδ. δ'». ■ 

β) «ήλθε τό παρόν βιβλοίον εις τό άγιον μοναστήριον αφιερωθείς παρά 

τίνος Τριανταφύλου έτους ,ζοβ. Ίνδ. ζΊ« έγράφει παρά τίνος διδασκάλου. 

Ίωάσαφ τούνομα των καιρών τών χριστιανών βασιλέων έτους ,ςωοθ [=1371] 

Ίνδ. θ*ις μαΐου ιε'.. ήφερε πάλιν Θεοΰ Οίκονομείας ό Καρά - γεώργης ό 

καραβοκύρις από τή Μήδεια- ένα ψαλτίριον τοΰ αΰτοΰ διδασκάλου, Ίωάσαφ 

γράματα- έτους ,ζριδ' [= 1606] Ίνδ. δ7·* μηνί Ιουλίου- κδ' έχει τό ψαλτή- 

ριον δπου έγράφει- έτους ,ςωπζ' [= 1379] μηνί σεπτέρι ιξ' ημέρας ημέρα 

ς' καί διά ένθύμησι τό έγραψα- ί'ναι ό Κλήμακας πρότα γραμμένος η' χρόνους 

από τό ψαλτήριον αυτός ό ηγούμενος ό Γερμανός έγηνε Ήρακλήας μητρο¬ 

πολίτης εις τον καιρόν τοΰ κυρ Ιερεμία- τό ψαλτήριον έχει τον ακάθιστον 

ύμνον έχει καί τή μετάλυψιν, τα κεφάλεα δλλα χρυσά. Ηγούμενος Ιωσήφ 

ιερομόναχος- τοΰ καιρού.» Τό σημείωμα τούτο έγράφη έτει ,ζριδ' [=1605- 

1606]. “Ετερον δέ σημείωμα έν τφ 2 φ. χάρτινο) δήλον ποιείται, δτι τό 

τεύχος τούτο έκομίσθη έκ τής μονής τοΰ Προδρόμου εις τήν έν Χάλκη μονήν 

τής Θεοτόκου έτει 1687^ μαρτ. 12 μετά τής υπογραφής Αθανάσιος ελάχι¬ 

στος Ιερομόναχος. 

Κατά τον Α. Τώταν, γραφή καθαρά, μελάνη χρυσίζουσα- αί προμετωπί¬ 

δες εΐσίν άριστα έπεξειργασμέναι καί ποικιλόχροοι ως καί τά αρχικά αυτών 

γράμματα- τά δέ κεφαλαία όλης τής βίβλου εΐσί γεγραμμένα διά μελάνης 

χρυσής. Εις τό τέλος εκάστου λόγου υπάρχει άνά έν επίγραμμα τετράστιχον 

ιαμβικόν. Άτυχώς τον κώδικα τούτον οΰχ εύρομεν έν τή Μονή, τάς πληρο¬ 

φορίας δέ περί αΰτοΰ ήρύσθημεν εξ δσων γράφει ό Άθ. Παπαδόπουλος 

Κεραμεΰς καί έκ τών σημειώσεων τοΰ έπιμελητοΰ τής Σχολής Α. Ρώτα. Καί 

οΰτος προέρχεται έκ τής Μονής τοΰ Προδρόμου τοΰ έν τή νησίω Σωζοπόλεως. 
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35. 
Χαρι. βομβνκινος 0,29χ 0,22. 1Τ' αίώνος, φ. 102. 

Σελίδες δίστηλοι, στίχοι σελίδων 25, στάχωσις άνευ ξύλινων πλακών. 

Μηναϊον Αύγουστου. 

Τό χειρόγραφον περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός τούτου από τής 

πρώτης μέχρι τής τελευταίας, άνευ συναξαρίων. Ελλιπές κατά τήν αρχήν, τό 

δέ σωζόμενον άρχεται διά τών λέξεων «λουθησετε ίνα τήν σφαγήν τοΰ 

Ισαάκ». Παραβληθέν τω εντύπφ έχει τάς έξης διαφοράς. Ή παραβολή έγέ- 

νετο υπό τοΰ αειμνήστου διευθυντοΰ τής Σχολής Αρχιμανδρίτου Δωροθέου 

Εΰελπίδου, τοΰ ειτα Μ. Πρωτοσυγκέλλου καί τελευταΐον Κορυτσάς. 

1. Τά στιχηρά έν τισιν είναι διάφορα. 

2. Οι Κανόνες διαφέρουσιν, είς τήν α' δ τοΰ σταυρού, εις τάς δ καί 

τάς ε' ό τών προερτίιυν, είς τάς ιδ ό τών προερτιων, εις τας ις ο τής αγίας 

είκόνος, είς τάς κε' ό τοΰ Αποστόλου Τίτου, είς τάς κθ' ό δεύτερος. 

3. Τό εις τάς ε' Τριώδιον ελλείπει. 
4. Είς τήν κα' ελλείπει ή ακολουθία τής αγίας μάρτυρος Βάσσης. 

5. Είς τάς κδ' ελλείπει ή ακολουθία τοΰ αγίου Εΰτυχοΰς, τίθεται δέ καί 

είς τάς κε' τοΰ άγιου Βαρθολομαίου, 

6. Είς τάς λ' αντί τής είς τά έντυπα ακολουθίας υπάρχει ή ακολουθία 

τοΰ αγίου μάρτυρος Φίληκος καί τών συν αΰτφ. 

7. Ή άπόδοσις τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου γίνεται είς τάς 

κη' τοΰ μηνός καί υΰχί είς τάς κγ'. Υπάρχει δέ σημειωσις εις τάς κζ περί 

τής άποδόσεως ταύτης «ούτω γάρ παρελάβομεν τανΰν έκ τών ευαγών μονών 

τής βασιλευούσης τών πόλεων». 

Έν τέλει υπάρχει ή εξής σημειωσις υπό τοΰ γραφέως: «Θεοΰ τό δώρον 

καί πόνος Παφνουτίου θύτου μοναχού, τάλανος Παφλαγώνος, επί έτος ,ζιπ 

[ = 1672] Ίνδ. ιδ' έν μηνί μαρτ. ιδ', ημέρα. Παρασκευή. 

36. 
Χαρτ. 0,30X0,23, φ. 130. 

Στίχοι σελίδων διάφοροι ώς έκ τών διαφόρων γραφών, σελίδες μονό¬ 

στηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος υπερύθρου επί ξύλινων πλακών. 

Βιβλίον κατά Λατίνων. 

1. Περιέχει σύνοψιν τών κατά τήν αγίαν Οικουμενικήν Σύνοδον, ητις 

άποκατέστησε Φώτιον τον άγιώτατον Πατριάρχην είς τον θρόνον Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως καί διέλυσε καί τά σκάνδαλα τών δύο έκκλησιών τής τε Παλαιάς 

καί Νέας Τώμης. 
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2. (φ. 9“) Νείλ.ον Καδάσιλα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης λόγος άπο- 

δεικνύς μή άλλο π το της διαστάσεως των Λατίνων Εκκλησίας καί ημών 

μέχρι του παρόντος αίτιον είναι ή τό μή βούλεσθαι τον Πάπαν Οικουμενική 

Συνόδω την του αμφισβητούμενου διάγνωσιν έπιτρέψαι, άλλ’ αυτόν μόνον 

διδάσκαλον εθέλειν του ζητούμενου καθέζεσθαι, τούς δέ άλλους έν μαθητών 

μοίρα ύπακοΰοντας έχειν καί ότι τό τοιοΰτον άλλότριον των άποστολικών τε 

και πατερικών καί νόμων καί πράξεων. (Έπιθι Ρ. Ο. Μίοτιε ίοπι. 149). 

3. (φ. 16) Τοϋ αυτού μακαρίου πατρός ημών Νε'άον 5Αρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης άπάντησις σαφής τε καί σύντομος προς Λατίνους, ώσπερ έγχει- 

ρίδιόν τι προκείμενον τοΐς βουλομένοις άγωνίζεσθαι προς εκείνους. Πέντε 
λόγοι μέχρι τοϋ φύλ. 69 

4. (φ. 693) Λόγοι Λατίνων, εξ ών οΐονται δεικνύναι τό πνεύμα τό άγιον 

έκ τοϋ υιού έκπορευόμενον καί προτάσεις δμοιαι αυτών, δΓ ών συνάγειν 

οΐονται τούτο καί εκ τοϋ εναντίου λόγοι τής Ανατολικής Εκκλησίας προς 

λύσιν καί ανατροπήν τών είρημένων σαφέστατα καί διαρρήδην. 

5. (φ. 128“ ) Απόσπασμα έκ τοϋ λόγου δτι ούκ έκ τού υιού εκπορεύε¬ 

ται τό πνεύμα τό άγιον άλλ’ έκ τοϋ πατρός μόνον, συγγραφέντος παρά τοϋ 

λογιωτάτου καί σοφωτάτου διδασκάλου κυρ Ιωσήφ τοϋ έν θαυμαστώ δρει. 

Έν τφ τελευτάίω φύλλφ υπάρχει ή εξής σημείωσις: «αψδ' [=1704] ίανουαρ. 

ις' τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής ίεράς καί σεβάσμιας μονής τής ύπεραγίας 

Θεοτόκου παμμακάριστου τής έν τή νήσω Χάλκης ·καί όποιος τό εύγάλη έξω 

από τό μοναστήριον ή τό τύχη έξω τοϋ μοναστηριού τούτου καί δεν τό 

στείλη πάραυτα εις αυτό- ή εύγάλη κανένα φύλλον από μέσα έχει δέ φύλλα 

εκατόν τριάντα έν 131, δλον νά είναι άφωρισμένος ή ασυγχώρητος αμήν». 

«ήμέμνησθε πάντες Ιεροθέου Σίδης». 

37. 

Χαρτ. 0,28,5X0,21,5, φ. 245. 

Έν αρχή καί έν τέλει έχει άνά δύο φύλλα έκ μεμβράνης περιέχοντα 

ερμηνείαν τοϋ Ευαγγελίου. Ή αρχή καί τό τέλος άνεπληρώθησαν δι’ έτέρας 
χειρός καί έπί άλλου χάρτου. 

Συναξάριον έξαμηνιαϊον από τοϋ Σεπτεμβρίου - Φεβρουάριου. 

Έν φ. 313 υπάρχει τό εξής σημείωμα. «-{-Τό παρόν έξαμηνιαϊον συναξά¬ 

ριον υπάρχει τοϋ μοναστηριού τής Χάλκης». Στίχοι σελίδων μονοστήλων 29, 

δίστηλων 32, σελίδες μονόστηλοι καί δίστηλοι. Δέσιμον έι δέρματος μελανός 
έπί ξύλινων πλακών, 

Κατάλογος τών χειρογράφων της έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας, 279 

38. 

Χαρτ. 0,31X0,22. ΙΔ’ αιώνας, φ. 226. 

Στίχοι σελίδων 28, σελίδες δίστηλοι1 ενιαχού είναι σητόβρωτον, έσχι- 

σμένον, το δέ δέσιμον στερεόν έπί ξύλινων πλακών, έπικεκαλυμμένον μέ 

μέλαν δέρμα. 

Τριώδιον. 

«Βίβλος συν Θεφ άγίω περιέχουσα τήν άπασαν ακολουθίαν τοϋ Τριω¬ 

δίου άρχομένη εκ τής Κυριακής τοϋ Ίελωνου και τοϋ Φαρισαίου έως τής 

αγίας Κυριακής» ελλιπής τό τέλος φδάνουσα μέχρι τών ωρών τής Μεγάλης 

Παρασκευής. Έλλείπουσι τό συνοδικόν τή Κυριακή τής "Ορθοδοξίας, ή τοϋ 

αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Ακολουθία, περί δέ τών ακολουθιών τοϋ 

αγίου Ίωάννου τής Κλίμακος καί τής όσιας Μαρίας γίνεται μνεία καί παρα¬ 

πομπή εις τό Μηναιον. Τή δεύτερα δέ Κυριακή ύπάρχουσι στιχηρά καί 

κανών τοϋ Τριφδίου1 εις τά κράσπεδα τοϋ φυ?Λου 222 υπάρχει έν μονογρα¬ 

φία «Χριστόδουλος ίερεύς». Παρεβλήθη προς τάς σημειώσεις τοϋ Δωροθέου 

Εύελπίδου. 

39. 

Χαρτ. βομβυκ. 0,29Χ 0,21. ΙΔ' αίώνος, φ. 316. 

Στίχοι σελίδων 34, σελίδες δίστηλοι, ή γραφή είναι ωραία. Δέσιμον στε¬ 

ρεόν έκ δέρματος μελανός έπί ξύλινων πλακών, αλλά πεπαλαιωμένου. Τά 

φύλλα απ’αρχής μέχρι τού φ. 245 δίστηλα, από δέ τοϋ φ. 245-287 μονό¬ 

στηλα, είτα πάλιν δίστηλα. ■ ; · 

Τριφδιον. 

’Άνευ αρχής1 τό σφζόμενον άρχεται από τοϋ Θεοτοκίου τού τής γ ωδής 

τοϋ κανόνος τής Κυριακής τοϋ "Ασώτου. ΙΊαραβληθέν τφ έντύπω εύρηται 

σχεδόν κατά πάντα σύμφωνον, αΐ δέ διαφοραί κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ 

Δωροθέου Εύελπίδου εϊσίν αί ακόλουθοι. 
Ή ακολουθία τοϋ αγίου Γρηγορίου τοϋ Παλαμά ελλείπει. Τή Παρα¬ 

σκευή τής πρώτης έβδομάδος ό μετά τήν λειτουργίαν κανών διάφορος τοϋ 

εις τό έντυπον έχων ακροστιχίδα «θειον θεός σε τοΐς βροτοϊς δώρον νέμει 

ήχ. πλάγ. δ' άρχόμενος «θείαις θεού αθανασίας ένδοξε». Τή δέ Κυριακή τής 

"Ορθοδοξίας προστίθεται καί δεύτερος κανών Μεθοδίου Πατριάρχον ήχος πλ. 

β' άρχόμενος «χαριστήριον φδήν», άλλ’ ελλείπει ό εν τή τελετή τοϋ Συνοδι¬ 

κού κανών χαριστήριος Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου, ε’ι καί τό συνοδικόν υπάρ¬ 

χει. Έτεραι διαφοραί υπάρχουσιν εις τινα καθίσματα εις τά π?νείω τών 

Θεοτοκίων καί εις τινα έξαπρστειλάρια, 
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Αναγνώσματα μετά των στίχων και των προκειμένων ύπάρχουσιν ώς 

και συναξαρια, αλλ αποστολοευαγγέλια ελλείπουσιν. Προστίθεται επί τέλους 

ή αναστάσιμος ακολουθία τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα μετά τον 

λόγον τοΰ Χρυσοστόμου εις την λαμπροφόρον Άνάστασιν και τοΰ αποστό¬ 

λου μετά τοΰ Ευαγγελίου. Προστίθενται κατόπιν στιχηρά ιδιόμελα και κανών 

εις τον κύριον ημών Ιησοΰν Χριστόν έχων ακροστιχίδα «τον βασιλέα καί 

ιερεα σε μονον σεβω», εν δε τοΐς θεοτόκίοις «Φιλόθεος» καί κατόπιν ευχή εις 

την ύπεραγίαν Θεοτόκον καί είτα επονται λόγοι. 

α' (φ. 245) Εις την τριήμερον καί ζωαρχικήν ταφήν τοΰ Κυρίου καί 

Θεοΰ καί Σωτήρος ημών Ιησοΰ Χριστοΰ. Μιχαήλ τον άγιωτάτον μητροπολί¬ 

του Αθηνών τον Χωνιάτου οΰ ή αρχή «πάλιν εν τή σκοτία φαίνει τό φώς». 

β' (φ. 254) Τοΰ άγιωτάτου μητροπολίτου Αθηνών κυροΰ Γεωργίου 

του Βούρτοη λόγος εις τήν αγίαν καί μεγάλην πέμπτην «τό μέν φρικτόν τής 
ημέρας σιγή τιμήσαι». 

γ' (φ. 262) Τή αγία καί μεγάλη πέμπτη τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών 

Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις 

την προδοσίαν τοΰ Ιούδα καί εις τήν παράδοσιν τοΰ μυστηρίου καί περί τοΰ 

μή μνησικακεΐν «ολίγα ανάγκη σήμερον προς τήν ύμετέραν αγάπην είπεΐν». 

δ' (φ. 267Ρ ) Λόγος εις τά άγια πάθη τοΰ Κυρίου ήμών Τησοΰ Χριστοΰ· 

«ώσπερ έκ τίνος συνθήματος». 

ε (φ. 271Ρ) Γεωργίου ρήτορος μητροπολίτου Νικομήδειας λόγος εις 

τήν Θεοτόκον καί εις τό σωτήριον πάθος καί εις τήν θεόσωμον ταφήν τοΰ 

Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ. «Προς ύψηλοτάτην ύμΐν άναδραμών ό λόγος 
περιωπήν». 

ς (φ. 281 -288) Έπιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρον λόγος εις τήν 

θεόσωμον ταφήν τοό Σωτήρος καί εις τον Ιωσήφ. «Τί τοΰτο σήμερον σιγή 
πολλή έν τή γή». 

ζ' (φ. 290) Προστίθενται κανόνες έξ (6) Ίωάννον τον Ενχαΐτων, δ μέν 

πρώτος εις τον Κύριον ήμών Ιησοΰν Χριστόν, οί δε λοιποί εις τήν Ύπερ¬ 

αγίαν Θεοτόκον, ο δεύτερος ώς έκ προσώπου ανθρώπου μή όρώντος, καί 

ό τρίτος 'όμοίως, ό τέταρτος παρακλητικός όταν πολεμήταί τις υπό παθών 

ακαθάρτων καί ό πέμπτος κατά παθών, ό δέ έκτος άνευ έπιγραφής, άπαντες 
μετ’ ακροστιχίδων. 

Προστίθενται τά Τριαδικά, τά στιχηρά καί καθίσματα κατανυκτικά καί 

σταυρώσιμα, καί μαρτυρικά καί κανόνες νεκρώσιμοι κατ’ ήχον. "Ανευ τέλους 

ληγοντα εις το: τή παρασκευή εσπέρας μετά τό ίδιόμελον δεύτερον μαρτυρι¬ 

κόν τοΰ πλ. δ 'ίήχου. 

Επίσης έν φ. 1510 τώ Σαββάτφ τής πέμπτης έβδομάδος εις τούς οίκους 

τής Θεοτόκου άπαντώνται αί άκόλουθοι διαφοραί; 

Καιάλσγος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 281 

Εις τό βλέπουσα, αντί τοΰ πώς /«.έγεις, έχει «προλέγεις», εις τό Γνώσιν, 

εχει «χαΐρε σιγής δεομένων πίστις». Εις τό ’Ήκουσαν, «χαΐρε αοράτων θηρών 

άμυντήριον». Εις τό ΐδον παΐδες, «χαΐρε τήςΤριάδος τούς μύστας φυλάττουσα*. 

Εις τό νέαν έδειξε, «χαΐρε κυοφορούσα οδηγόν πλανώμένοις, χαΐρε άπο- 

γεννώσα λυτρωτήν αίχμαλώτοις». 

Είς τό δλος ήν, «χαΐρε τών πιστών αναμφίβολον λάλημα». 

Εις τό πάσα φύσις άγγέλιον, «άκοΰοντα δέ παρά πάντων αλληλούια». 

Είς τό ύμνους άπας, «Ισαρίθμους γάρ ψάμμου». 

Είς τό φωτοδόχον, «Τό γάρ άϋλον άνάπτουσα πΰρ» «αυγή τον νοΰν 

φωτίζουσα κραυγή τον νοΰν φωτίζουσα κραυγή δέ τιμώμενη». «Χαΐρε δτι 

τον πολύρρυτον ανατέλλεις φιοτισμόν, χαΐρε δτι τον πολύδωρον άναβλύζεις 

ποταμόν». 

Εις τό ώ πανύμνητε, «Τοΐς σοι βοώντας χαΐρε νύμφη ανύμφευτε». 

Κάτωθι τής πρώτης σελίδος τοΰ φύλ. 2 υπάρχει τό εξής σημείωμα 

«Τριφδιον τής Παναγίας τής έν τή νήσφ Χάλκης». 

Καί τον κώδικα τούτον περιεγράψαμεν έκ τοΰ καταλόγου τοΰ Κορυτσάς 

Δωροθέου Εύελπίδου. 

40. 

Χαρτ. 0,29x0,19,5. ΙΕ' αΐώνος, φ. 336. 

Σελίδες δίστηλοι. Στίχοι σελίδων 29. Έν μέρει σητόβρωτον. Γραφή 

ευανάγνωστος, χειρ ούχί τόσον επιμελής. Δέσιμον έκ μελανός δέρματος επί 

ξύλινων πλακών. 

Τριφδιον. 

Περιέχει, κατά τάς σημειώσεις τοΰ Δωροθέου Εύελπίδου, τάς Ακολουθίας 

από τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καί Φαρισσαίου μέχρι τής Παρασκευής τοΰ 

Λαζάρου μετ’ αναγνωσμάτων, προκειμένεον καί στίχων: Τά δέ συναξάρια 

τίθενται άπαντα ηνωμένα έν τή αρχή. Ελλείπουσιν έξ αύτοΰ τό συνοδικόν 

καί ή ακολουθία τών αγίων Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, Τωάννου τής Κλίμα- 

κος καί όσιας Μαρίας, ουδέ κανόνες καν ύπάρχουσιν είς τάς Κυριακάς τής β’ 

τής δ' καί τής ς' έβδομάδος, μόνον δέ άνά εν στιχηρόν είς τούς αίνους τίθεται. 

Έπί τέλους προστίθεται ή αναστάσιμος ακολουθία τών οκτώ ήχων 

άνευ τών Τριαδικών κανόνων, καί κατόπιν οί τριαδικοί ύμνοι, προ τών 

οποίων υπάρχει ή σημείωσή τοΰ γραφέως. «Τριφδιον τοΰ Τιμίου ενδόξου 

προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοΰ - Τωάννου γραφήσα δέ τήν έν τι νίσω 

τής Σωζοπόλεως έτει ,ς^>τ [=6990= 1482] Ήσαΐας ιερομόναχος». 

Καί ούιος ό κώδιξ προέρχεται εκ τής Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου 

τής έν τφ νησίφ Σωζοπόλεως. 
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41. 

Χαρτ. 0,32χ0,21. Ιζ" αίώνος, φ. 415. 

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες δίστηλοι, ελλιπής, ερρυπωμένοί καί κατά τι 

σητόβρωτος. Γραφή ευανάγνωστος, δέσιμον κατεστραμμένον. 

Παρακλητική. 

Η αρχή ελλείπει, τά σωζόμενα άρχονται από τροπαρίων τοΰ ε' κανόνος 

του πρώτου ήχου «εν άμελεία». Ό τρίτος ήχος παραβληθείς τώ έν τώ εντΰπω 

έχει τάς ακολούθους διαφοράς, κατά τάς σημειώσεις του Δωροθέου Εύελπίδου. 

Μικρός εσπερινός τω Σαββάιω οΰχ υπάρχει, κατά δε τάς ά'λλας ημέρας εις 

τό κύριε ,έκέκραξα τά πρώτα στιχηρά είσί διάφορα- προστίθενται, καί τρία 

στιχηρά, τής Θεοτόκου, έκ δέ των στιχηρών των άσωμάτων, τοΰ προδρόμου 

κλπ. τίθεται μόνον έν ως δοξαστικόν. Εις τον ’Όρθρον .τά μετά την δευτέραν 

καί την τρίτην στιχολογίαν καθίσματα σχεδόν άπαντα εΐσί διάφορα, καί τή 

πέμπτη τοϋ αγίου Νικολάου μόνον ό κανών υπάρχει- τή τέταρτη καί παρα¬ 

σκευή οι κανόνες τής Θεοτόκου είσί διάφοροι, τά θεοτοκία σχεδόν άπαντα 

εισί διάφορα. Εν τέλει προστίθενται τά ένδεκα έξαποστειλάρια μετά των 

εωθινών καί οΰδένΤ'τερον. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις καί εις άλλα ιδίως δέ 
εις τον δεύτερον ήχον. 

Εν τω τελευταία) φυλλω υπάρχει ή εξής σημείωσις: «ή παρούσα παρα¬ 

κλητική βίβλος υπάρχει τής μονής τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ εν τώ Γαλατά 

καί δστις άποξενώση ταΰιην έκ τής μονής αυτής κλοπής έ'νεκεν έχέτω τάς 
άράς των αγίων πατέρων». 

42. 

Χαρτ. 0,30χ0,21. ΙΕ' αίώνος, φ. 336. .. 

Σελίδες μονόστηλοι, στίχοι σελίδων 34. Γραφή ωραία, τό βιβλίον πεπα- 

λαιωμένον. 

. Μηναϊον Ιουνίου, Ιουλίου και Αύγουστον. 

Περιέχει καί τάς ακολουθίας τών τριών μηνών άνευ συναξαρίανν μετά 

τής προσθήκης τών άποστολοευαγγελίων εις τινας ημέρας. Παραβληθέν τοϊς 

έντυποις εχει τάς ακολούθους διαφοράς, κατά τάς σημεκόσεις τοΰ Δωροθέου 

Εΰελπίδου. Προστίθεται ακολουθία εις τήν α' Ιουνίου ή τοΰ ετέρου μάρ- 

τυρος Ιουλιανοΰ, εις τάς ς' τοΰ αΰτοΰ ή τοΰ οσίου Βησσαρίωνος, εις τάς ιγ' 

τοΰ αυτοΰ ή τοΰ αγίου· Τριφυλλιού, επισκόπου Λευκωσίας τής Κΰπρου. Εις 

την κα Ιουλίου η τοΰ προφήτου Ιεζεκιήλ, εις τάς κε' τοΰ αΰτοΰ ή τών 
αγίων γυναικών Όλυμπιάδος καί Εΰπραξίας. - ώ 
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Έλ?ιείπουν αί άκολουθίαι εις τάς ιγ' Ιουλίου καί τοΰ μάρτυρος Γουλιν- 

δοΰχ, εις τάς κς' ή δεύτερα, ένθα καί ό κανών τής πρώτης ακολουθίας είναι 

διάφορος, ομοίως καί είς τάς κθ' τοΰ αΰτοΰ καί εις τάς κα' Αύγουστου ώς 

καί είς τάς κε' τοΰ αΰτοΰ. Είς τήν Γ Ιουλίου αντί τής είς. τό έντυπον ακο¬ 

λουθίας υπάρχει ή τοΰ Τερομάρτυρος Τιμοθέου Προΰσης. Είς τάς ιγ' Ιου¬ 

νίου ελλείπει ή ακολουθία τών πρώτων μαρτύρων καί προστίθεται κανών 

τών δευτέρων. Είς τάς ε' Ιουλίου, αντί τών είς τό έντυπον δυο ακολουθιών 

υπάρχει έτέρα τής όσιας Μάρθας μητρός τοΰ αγίου Συμεών τοΰ θαυμαστο- 

ρείτου. Είς τάς ζ' τοΰ αΰτοΰ, αντί τής ακολουθίας τής αγίας υπάρχει τοΰ 

αγίου Άκακκίου. Ή είς τάς κγ' Ιουλίου ακολουθία τοΰ αγίου Μάρτυρος 

Φωκά προστίθεται είς τάς κβ' τοΰ αΰτοΰ, είς δέ τάς κγ' υπάρχει ακολουθία 

τών αγίων Τροφίμου, Θεοφίλου καί τών συν αΰτοΐς. 

Είς τάς λ' Αύγουστου, αντί τής είς τό έντυπον ακολουθίας, υπάρχει ή 

τοΰ αγίου μάρτυρος Φήλικος καί τών συν αΰτφ. Ελλείπει ό πρώτος κανών 

είς τάς δ' Ιουνίου, είς κζ' Ιουλίου, είς τάς λα' Αύγουστου, ό δεύτερος δ έλλεί- 

πεΠεΐς τήν β' Ιουλίου καί είς τήν κ' τοΰ αύτοΰ. 

Οί κανόνες είναι διάφοροι είς τάς ιβ' Ιουνίου, είς τάς ιδ' τοΰ αΰτοΰ 

άμφότεροι, είς κδ' τοΰ αΰτοΰ ό δεύτερος, είς τάς λ' τοΰ αΰτοΰ ο πρώτος, είς 

τήν κ' Ιουλίου, εις τάς ια' τοΰ αΰτοΰ, είς τάς ιζ' τοΰ αΰτοΰ ό δεύτερος, είς 

τάς ιδ' Αΰγούστου ό πρώτος, ένθα προστίθεται ώς δεύτερος προεόρτιος κανών, 

εις τάς ις' τοΰ αΰτοΰ ό πρώτος, εις τάς κθ' τοΰ αΰτοΰ ο δεύτερος, ένθα 

προστίθεται καί κανών τής Θεοτόκου καί μικρός εσπερινός. 

Είς τάς κε' Ιουνίου προστίθεται κανών τοΰ Προδρόμου ποίημα Θεο¬ 

δώρου τοΰ Στουδίτου, εις τάς ι' Ιουλίου ό κανών καλείται Θεοφάνους καί 

οΰχί Τωάννου μοναχοΰ. Είς τάς κδ' Τουλίου τό πρώτον τροπάριον τοΰ κανό¬ 

νος είναι διάφορον. . , 

Είς τάς λα' τοΰ αΰτοΰ προστίθεται κανών τοΰ,σταυρού. Είς τινας ημέ¬ 

ρας, αλλά σπανίως, τά είς τό κύριε έκέκραξα στιχηρά είσι διάφορα, έλλεί που σι 

δέ αΐ προφητεΐαι εις τάς κ' Ιουλίου, εις τάς κε' τοΰ αΰτοΰ, είς τάς κζ' τοΰ 

αΰτοΰ. "Απόστολος καί Εΰαγγέλιον είς τήν λειτουργίαν ύπάρχουσι κατά μέν 

τον Ιούνιον είς τάς ια' ιδ', κδ', κθ' καί λ', κατα δε τον Ιούλιον εις τας β , 

είς τάς ια' εις τάς ιγ', κ', κδ', κε", κζ' καί λα', κατά δέ τον Αύγουστον εις 

τήν α' είς τήν β' εις τάς ς' είς τάς ιε'. Εΰγγέλια δέ είς τον όρθρον ΰπάρ- 

χουσιν εις τάς κδ', κθ' Ιουνίου καί είς τάς ς' καί ιε' Αΰγούστου. 

Ή ακολουθία τών αγίων Πατέρων τίθεται μετά τάς ις' Τουλίου εχουσα 

στιχηρά και κανόνα διάφορον τών είς τά έντυπα, καί εν τέλει "Αποστο¬ 

λοευαγγέλια. - . · 1 ;· ' 

Είς τινα μέρη άνεπληρώθησαν υπό έτέρας χειρός σημειωσάσης έν τέλει 

«εΰχεσθαι καί συγχωρήσατε άμαρτωλώ Γρηγορίφ Τερομονάχω, τώ άνακαινι- 



284 τ Μητροπολίτου ΑΟηναγόρα τοΰ άπό Μ. Πρωτοσυγκελλων 

σαντι καί σταχόσαντι τήν δε τήν τριμηνιαίαν βίβλον καί παντελώς διεφθαρ- 

μένην, γράψας καί τον Αύγουστον ημέρας δέκα δυο». 

Επίσης υπάρχει ετέρα σημειωσις έχουσα ούτως: «Εΰχεσθε καί συγχω¬ 

ρήσατε αμαρτωλφ Ιωαννικίφ ταχα και ϊερομονάχω τφ άνακαινήσαντι τήν δε 

τήν τριμηνιαίαν βίβλον. Καί δεύτερον άσταχώσαντι τήν παντελώς διεφθαρ¬ 

μένη ν έν ταΰτη τή αγία μονή τοΰ τιμίου προδρόμου». Καί ό κώδιξ 

ουτος προέρχεται εκ τής Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου τής έν τή νησίφ 
Σωζοπόλεως. 

43. 
Χαοτ. 0,30X0,21. ΪΔ' αΐώνος, φ. 202. 

Βιβλίο ν λίαν σεσαθρωμένον καί έν μέρει σητόβρωτον. Στίχοι σελίδων 

διάφοροι, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον έκ μελανός δέρματος επί ξύλινων πλακών 
σκωληκόβρωτων. 

Παρακλητική. 

Υπάρχει ή ακολουθος σειρά, κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Δωροθέου 

Ευελπιδου. Τφ Σαββατιο εσπερας άπαντα, άλλ’ οΰχί καί τά εις τον μικρόν 

εσπερινόν. Ιή Κυριακή εις τον Όρθρον οί αναβαθμοί, ή ύπακοή, οι κανόνες 

καί τα εις τους αίνους, έλλειποντων τών Τριαδικών κανόνων καί τών μακαρι¬ 

σμών, έκ δέ τών καθισμάτων μόνον τά μετά τήν α' στιχολογίαν τίθενται μετά 

τήν τρίτην φδήν τών κανόνων· κατά δέ τάς άλλας ημέρας εις μεν τό κύριε 

εκεκραξα: στιχηρά τίθενται τα τοΰ έντυπου άπόστιχα, μετά δέ τό καταξίωσον 

υπαρχουσιν ετερα στιχηρά τής ημέρας μή υπάρχοντα έν τφ έντΰπφ, εις δέ 

τον ορθρον υπάρχουσι μόνον οί κανόνες καί τά εις τους αίνους στιχηρά μαρ¬ 

τυρικά, εκ τών καθισμάτων μόνον τών μετά τήν Α στιχολογίαν τιθέμενων 
μετά τήν τρίτην φδήν. 

Έν τελεί υπάρχουσι τά ένδεκα έξαποστειλάρια μετά τών εωθινών δοξα¬ 

στικών καί κατόπιν κανών παρακλητικός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον «πολλοϊς 

συνεχόμενος πειρασμοις» καί οΰδέν έτερον. Έν αρχή υπάρχει ή συνήθης 
σημείωσις, δτι ανήκει εις τήν Παναγίαν. 

44. 
Χαρτ. 0,44X0,22. ΙΔ' αίώνος, φ. 307. 

Εν αρχή καί έν τελεί άνά δυο φύλλα έκ μεμβράνης. Σελίδες δίστηλοι, 

στίχοι σελίδων 30. Δεσιμον εκ δέρματος υπέρυθρου επί ξύλινων πλακών. 

Δογματική πανοπλία Ενθυμίου Ζνγαδηνον. 

Έν αρχή τοΰ χειρογράφου άναγινώσκομεν τά εξής: «Τό παρόν βιβλίον 

είναι τής Παναγίας μου Θεοτόκου τής Παμμακάριστου, τής έν τή νήσφ 

Χάλκη τιμώμενης, καί όστις τό αποξένωση έκεϊθεν, ή άν τύχη καί παραπέση 
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εις τάς χεΐράς τινας, καί δεν τό στείλη πάραυτα εις τό άγιον αυτής Μονα- 

στήριον, τό έν Χάλκη νά είναι άφωρισμένος καί ασυγχώρητος καί νά έ'χη 

τήν οργήν τοΰ Χρίστου καί τής Παναγίας ώς ιερόσυλος καί δστις κόψη από 
τοΰτο καν ενα φΰλλον νά κοπή τό χέρι του. Οί πατέρες μέμνησθε Ιεροθέου 

Σίδη;<:. Καί κατωτέρω: «κάγώ τή δυνάμει καί έξουσία τοΰ παναγίου καί 

ζωοποιοΰ πνεύματος τον άφαιρήσαντα ή φΰλλον κόψαντα τον έχω άφωρι- 

σμένον παρά θεοΰ καί μετά θάνατον άλυτον καί τυμπανιαιον. φ II αίσιος ό 

πρώην Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άποφαίνεται. 
Έν τέλει έν φ. 299^ «Τέλος τής Δογματικής πανοπλίας κατά μήνα 

σεπτέμβριον τοΰ έτους ,ςωμ [=6840=1332]. Ίνδ. ΙΕ' διά χειρός Βασι¬ 

λείου ϊεροδιακόνου τοΰ Περδουρίου». 

Έν φ. 300. Γρηγορίου τον Θεολόγον επίγραμμά έπιτΰμβιον εις τον 

τάφον τοΰ Μεγάλου Βασιλείου έξηγηθέν παρά Νικήτα Παφλαγόνος καί μετ’ 

αυτό (φ. 301Ρ ) ή εξής σημείωσις: «Δόξα τφ Θεφ καί χάρις τφ δείξαντι 

τό τέλος. 

Τής δακτυλογράψαντι, τφ κεκτημένω 

τώ άναγινώσκοντι μετ' ενλαβείας 

φύλαττε τους τρεις, ώ Τριάς Τρισολθία. 

Συ Χριστέ μον τέθηκας αρχήν και τέλος, 

Λος Χριστέ τφ γράψαντι πταισμάτων λνσιν, 

τδ δέ ένεργήσαντι και χρίσιν εγοντι 

Βασιλείφ διάκονι τώ Περδονρίω. 

ΟΙ άναγινώσκοντες τήν δε πνκτίδα 

εάν σφάλμα εϋρηται ένδε τή δέλτω 

μή μέμφεσθαι μου, Τί αμαθής υπάρχω 

άλλΔ ενχεσθε μοι δέομαι, ικετεύω 

όπως πταισμάτων λνσιν ευρών ό τλήμων 

λέγεται! Θεός σώσοι τώ γεγραφότι' 

πρεσβείαις τών άγιων συν τφ Προδρόμφ 

τής Θεοτόκου καί Παρθένον Μαρίας 

Χν ευρώ χάριν έν τι μελλονση κρίσι 

τών άμετρήτων μον πταισμάτοω· τε πάντων. 

Καί εν μοναΐς δικαίων Θεός μαιτάξι. 

'Η γάρ χειρ ή γράψασα τήνδε πνκτίδα 

σαπέϊται τάφομ καί καλύπτησαι λίθω 

γραφή δέ μενεϊ εις αιώνας αιώνων. 

Έν μηνί σεπτεμβρίφ έν έτει ,ςωμ [=1332] ». 

(φ. 302“) Λίβελλος τών ορθοδόξων τών Χριστιανών πίστεως. 

(φ. 304) Τά κεφάλαια τής προσθήκης τών Λατίνων. 
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Εις πνα σημειωσιν εις το τέλος της βίβλου (φ. 307) γίνεται μνεία ναού 

Ίωάννου του Προδρόμου τού ριακίου», ευθύς δ’ αμέσως εις τό απέναντι 

αγραψον φ. 308 εχει κατάλογον βιβλίων ευρισκομένων εις τον αυτόν ναόν 

«ί εισιν τα βιβλία τα ευρισκόμενα εις τον ναόν τοϋ Τιμίου ενδόξου Ποο- 

φητου Προδρομου και Βαπτιστοΰ Ιωάννου εις τό ριακι τού έτους ςωοα* 

[ — 6871 - 1363] Ίνδ. α.».. 

Μετ αυτό έχει 4 φύλλα πρόσθετα τά δυο εκ χάρτου αγραψα καί τά 

δυο εκ μεμβράνης ανηκοντα εις Συναξάριον. Επίσης εν. τη αρχή τού 
βιβλίου τά όμοια. 

45. 
Χαρι. 0,29X0,20. ΙΕ' αίώνος, φ. 423. 

Δέσιμον εξ υπομέλανος δέρματος έπί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. 

Βιβλίον κατεστραμμένον έκ τής υγρασίας καί σεσαθρωμένον εκ τής πολλής 

χρήσεως. Χειρ αμαθέστατη καί αμελής. Σελίδες δίστηλοι- στίχοι σελίδων 34. 

Τριφδίον καί ΙΙεντηκοστάριον. 

Περιεχει, κατά τάς εξακριβώσεις, τού Δωροθέου Εύελπίδου, πάσας τάς 

ακολουθίας τού Γελωνου και τού Φαρισαίου μέχρι τής Κυριακής των αγίων 

Πάντων μετ3 αναγνωσμάτων, προφητειών καί άποστολοευαγγελίων. Έλλεί- 

πουσι τό τή Κυριακή τής Όρθοδοξίας συνοδικόν καί αι άκολουθίαι τού 

αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά, τού αγίου Ίωάννου τής Κλίμαχος, τής όσιας 

Μαρίας, τα τψ Μ. Σαββάτω εγκώμια καί ή ακολουθία τής Ζωοδόχου Πηγής. 

Μετά τάς ώρας τής Μεγάλης Παρασκευής υπάρχει κανών τής Θεοτόκου θρη¬ 

νητικός. Έν φ. 415, εν αρχή τής β' στήλης, υπάρχει ή Ιξης σημείωσις. «Εί'ληφε 

τέρμα τό παρόν Τριφδίον καί πεντηκοστάριον διά χειρός εμού τού αμαρτω¬ 

λού ευτελούς Γεωργίου ίεραίως καί προτοκατιχιτοΰ τής άγιωιάτης μεγάλης 

εκκλησίας καί αχρείου τού χαβαζήτου εκ τής £ [ = Κολωνίας] κατά τον 

μήνα Αύγουστον τής ιε' Ίνδ. ιδ' έτους ,ςφνθ' [=6959 = 1451] 3Αμήν. 

Σώτερ Θεέ πάντων». 

Μετά την σημειωσιν ταυτην προστίθενται και τά τής πρώτης καί μεγά¬ 

λης έβδομάδος Ευαγγέλια, μεθ3 ά υπάρχει έτέρα σημείωσις. «Έτλειώθη τώ 

παρών Τριώδιον καί Πεντικωνστάριον διά χειρός εμού τού άμαθεστάτου 

ιερέος Γεωργίου ταχα καί προτοκατιχειτοΰ τής άγιωτάτης μεγάλης εκκλησίας 
έτους ,ςι^ξ [= 6960 = 1452]. 

Τό βιβλίον τούτο πιθανώς ήν κτήμα τής αγίας Σοφίας. 

46. 
Χαρτ. 0,27 γ 0,20. ΙΔ' αίώνος, ψ:\ 211. 

Σεσαθρωμένον καί σητόβρωτον. Στίχοι σελίδων 28 σελίδες μονόστηλοι. 

Δέσιμον έκ δέρματος υπερύθρου επί ξύλινων πλακών. Γραφή καθαρά. 
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Τυπικόν τού αγίου Σάββα. 

Εις τό τελευταίον φύλλον έχει την έξης σημειωσιν «έγράφη έν έτει 

ςωνα' [=6851 = 1343]. Έπί τού α' εξιοφύλλου γέγραπτάι: Σπουδαϊόν έν 

δε τή α' σελίδι τού φ. 7 «Τυπικόν τής Παναγίας τής έν τή νήσω Χάλκης». 

47. 
Χαρτ.. 0,35X0,20. ΙΖ' αίώνος. 

Στίχοι σελίδων 25, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ δέρματος μέλανος 

έπί ξύλινων πλακών σκωληκόβρωτων. 

Λόγοι διαφόρων Πατέρων και Πατριάρχων έν δλω 33. 

Περιέχονται έν αύτφ : ; 

1. (φ. 3α-13Ρ) Λόγος είς τό Γενέθλιον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τού 

έν άγίόις πατρός 3Ιακώβου τον αποστόλου και άδελφοθέον επίσκοπον τών 

Ιεροσολύμων, ον ή αρχή «έν ταΐς ίστορίαις τών δώδεκα φυλών τού Ισραήλ». 

Τέλ. «εγώ δέ Ιάκωβος έγραψα... γενομένου δέ θορύβου... κλπ. δ ή δόξα 

αμήν». 

2. (φ. 13Ρ-20“) 3 Ανδρέου Κρήτης τού μακαριωτάτου επισκόπου Κρή¬ 

της τού Ίεροσολυμίτου τή αυτή ήμερα λόγος, ού ή αρχή «Αρχή ήμιν εορτών 

ή παρούσα πανήγυρις». 

3. (φ. 21-30Ρ) Τού οσίου πατρός ήμών Ηωάννον τον Δαμασκηνόν λόγος 

τή αυτή ήμερα, ού ή αρχή «Δεύτε πάντα τά έθνη, παν γένος ανθρώπων». 

4. (φ. 30Ρ-39α) Τού αυτού λόγος είς την αυτήν εορτήν, ού ή αρχή 

«λάμπ^ώς πανηγυρίζει ή κτίσις σήμερον». 

5. ( φ. 40 - 45Ρ ) Τού έν άγίοις πατρός ήμών Άνδρέου επισκόπου Κόψής 

τού Ίεροσολυμίτου- έγκώμιον είς την αυτήν εορτήν, ού ή αρχή: «Εί μετρεΐ- 

ται γή σπιθαμή καί σπαρτίω περιγράφεται θάλασσα». 

6. (φ. 450 - 57^ ) Τού αυτού Άνδρέου Κρήτης είς τήν αυτήν εορτήν 

καί άπόδειξις έκ παλαιάς ιστορίας, ότι έκ γένους κατάγεται τού Δαυίδ, ού ή 

αρχή «νΑλλαι μέν άλλαι εορτών υποθέσεις τούς βουλομένους». ; 

7. (φ. 57Ρ - 65β ) 3Ιωάννου μοναχού καί πρεσβυτέρου τοϋ Δαμασκηνόν 

Λόγος τή αυτή εορτή καί άπόδειξις έκ παλαιάς ιστορίας καί διαφόρων μαρ¬ 

τυριών, δτι έκ σπέρματος κατάγεται τού Δαυίδ, ού ή αρχή «Πάλιν εορτή καί 

πάλιν πανήγυρις καί πάλιν εγώ δεξιός έστιάτωρ». 

8. (φ. 65β *73α) Επιφανών ’Αρχιεπισκόπου Κύπρον έγκώμιον είς την 

Ύπεραγίαν Δέσποιναν ήμών τήν Θεοτόκον, ού ή αρχή «Τάς έκλαμπούσας 

τής Θεοτόκου ακτίνας». - 

9. (φ. 74 - 79^ )_Κνρίλλον Αρχιεπισκόπου Άλ,εξανδρείας. ομιλία είς τήν 

Ύπεραγίαν Δέσποιναν ήμών Θεοτόκον έλέχθη δέ έν Έφέσφ κατά Νεστορίου, 

ού ή αρχή «φαιδρός ήμιν ό λόγος καί χάριτος έμπεπλησμένος.,:. 
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10. (φ. 79 - 83“ ) Τοΰ μακαρίου Πρόκλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως Λόγος εις την Ύπεραγίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, ου ή αρχή 

«Παρθενική πανήγυρις σήμερον αδελφοί». 

11. (φ. 84 - 940 ) Γεωργίου Μητροπολίτου Νικομήδειας Λόγος είς την 

Ύπεραγίαν Δέσποιναν Θεοτόκον, δτε προσηνέχθη έν τφ ναφ τριετίζουσα 

«Πολλάς ή μιν υποθέσεων άρχάς». 

12. (φ. 940 - 1030) Του αύτοϋ είς την αυτήν εορτήν λόγος, οΰ ή αρχή 

«Αί των θείων πανηγύρεων έλλάμψεις». 

13. (φ. 1030 _ 1080 ) Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Λόγος 

είς τήν αυτήν εορτήν οΰ ή αρχή «Ιδού πάλιν ετέρα πανήγυρις». 

14. (φ. 1080 - 118Ρ) Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως Λόγος είς τήν αυτήν 

εορτήν, οΰ ή αρχή «Φαιδρά καί παράδοξος ή παρούσα πανήγυρις». 

15. (φ. 1180-1260) Αθανασίου Αλεξάνδρειάς Λόγος είς τήν Ύπερα¬ 

γίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, δτε άπήρχετο μετά τοΰ Ιωσήφ άπογραφή- 

ναι έν Βηθλεέμ πόλει Ιούδα διά τό είναι αυτούς έξ οϊκου καί πάτριάς Δαυίδ, 

οΰ ή αρχή. «"Ωσπερ οί τήν Χρυσΐτιν μεταλλεύειν λαχόντες». 

16. (φ. 1260 - 1420) Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων Λόγος είς τήν 

Ύπαπαντήν τού Κυρίου ημών "Ιησού Χριστού καί είς τήν Θεοτόκον καί 

Συμεώνα καί "Ανναν, οΰ ή αρχή. «Πάλαι ίκανώς ώς οιόν τε διά βραχέων». 

17. (φ. 142Ρ- 1470 ) Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς Λόγος είς τήν’αΰτήν εορ¬ 

τήν, οΰ ή αρχή «πολλή μέν λίαν ή σύνοδος καί πρόθυμος ό ακροατής». 

18. (φ. 1470 - 162 ) Γεωργίου Νικομήδειας Λόγος είς τήν αυτήν εορτήν, 

οΰ ή αρχή «Τά τής παρούσης ήμΐν ίεράς πανηγύρεως». 

19. (φ. 163 - 169 ) ’ΛμφιλοχίουΕπισκόπου Ίκονίου Λόγος είς τήν αυτήν 

εορτήν: «Πολλοί των μεγάλων τήν παρθενίαν θαυμάζουσιν». Έν τφ μεταξύ 

τού λόγου έν φύλλον άγραφον. 

20. (φ. 1690 - 174“) Κυρίλλου "Αλεξανδρείας Λόγος είς τήν αυτήν εορ¬ 

τήν. «Χαΐρε σφόδρα θύγατερ Σιών κήρυσσε Ιερουσαλήμ χόρευε λαός». 

21. (φ. 175- 2040) Σωφρονίου Ιεροσολύμων Λόγος είς τον Ευαγγελι¬ 

σμόν τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. «Ευαγγέλια, αδελφοί 

ευαγγέλια καί πάλιν έρώ ευαγγέλια». 

22. (φ. 2040 -217“) 'Ανδρέου Κρήτης Λόγος είς τον Ευαγγελισμόν τής 

παναχράντου καί πανυμνήτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, οΰ ή αρχή «επέστη 

σήμερον ή πάντων χαρά λύσασα τήν πρώτην άράν». 

23. (φ. 217-216“) Ίωάννου τού Δαμασκηνού Λόγος εις τήν αυτήν 

εορτήν. «Νυν ή τής βασιλίδος βασιλική καί ΰπέρξενος εορτή τε καί πανή- 

γυρις». Έν τφ μεταξύ τοϋ λόγου 2 καί ήμίσεια σελίδες άγραφοι. 
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24. (φ. 2260 - 2300 ) Ιωάννου τον Χρυσοστόμου Λογος εις την αυτήν 

εορτήν. «Πάλιν χαράς ευαγγέλια- πάλιν ελευθερίας μηνύματα». 

25. ( φ. "2300 - 234“ ) Γρηγορίον Νεοκαισαρείας Λογος εις την αυτήν 

εορτήν. «Σήμερον αγγελική παρατάξει, ΰμνφδίαι φαιδρύνονται». 

26. (φ. 235 - 2430) Άνδρέου Κρήτης Λόγος είς τήν Κοίμησιν τής 

Θεοτόκου. «Οί τήν έν πνεύματι θεωρίαν τφ άΰλω καί καθαρωτατφ φωτί». 

27. (φ. 2430 - 2510 ) Τού αυτού είς τήν αυτήν εορτήν. «Μυστήριον ή 

παρούσα πανήγυρις». 

28. (φ. 251 -264“) Τωάννου τού Δαμασκηνού είς τήν εορτήν. «Έστι 

μέν ανθρώπων οΰδείς, δς κατ’ αξίαν. 

29. (φ. 265 - 2750) Τού αυτού είς τήν αυτήν εορτήν. 

«Μνήμη δικαίων μετ’ εγκωμίων γίνεται φησίν ό σοφώτατος Σολωμός». 

30/(φ. 2750 - 280“ ) "Ιωάννου τού Δαμασκηνού Λόγος είς τήν αυτήν 

εορτήν. "Εθος εστί τοίς έρωτικώς πρός τι διακειμένοις επί γλώσσης αεί 

τούτο φέρειν». 

31. (φ. 281 - 295“) Άνδρέου Κρήτης Λόγος είς τήν αυτήν έορτήν. 

«"Οσοι τό σεπτόν τούτο τής Θεοτόκου κατειλήφατε τέμενος». 

32. (φ. 296 - 3080 ) Μοδέστου 'Ιερεσολυμων Λόγος εις τήν αυτήν εορ¬ 

τήν. «"Αφατος ή πανίερος γνώσις των σεπτών εορτών». 

33. (φ. 3080 - 326“) Γεωργίου Νικομήδειας Λόγος είς τό: είστήκεισαν 

δέ παρά τφ σταυρω τοϋ Ιησού ή μήτηρ αυτού και η αδελφή τής μητρος 

αυτού, καί είς τήν θεόσωμον ταφήν τοΰ Κυρίου. 

«Πρός Ύψηλοτάτην περιωπήν ήμΐν δ λόγος αναδρομών». 

Έν τφ πρώτφ φύλλφ υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις: «| Τό παρόν 

βηβλεΐον ΰπάρχη της Παναγήας καί ο πειος το άποξενόσει νά έ’χη τή κατάραν 

της η δε χειρ του γράψαντος σαπίσα τε είς τάφο. Τό 1695. Είτα ή μονοκον- 

δυλία Κονσταντείς. Κάτωθεν τής σημειώσεως ταύτης υπάρχει τό καί έν τη 

τελευταία σελίδι «"Αναρχος κτλ. καί κάτωθεν Μακάριος ιερομόναχος και οί 

στωριγράφως γράφη καί στέργη τάνωθε γεγραμένα». Είς τό τελευταίου φύλ¬ 

λον υπάρχει ή σημείωσις: «Αυτή ή παρούσα βίβλος υπάρχει τής Μονής τής 

Ύπεραγίας Θεοτόκου, γέγονε δέ διά συνδρομής καί δαπάνης τοϋ Πανοσιω- 

τάτου πατρός ημών έν ίερομονάχοις καί Πνευματικούς κυρίου Φιλόθεου τοϋ 

έκ τής νήσου Κύπρου καί καθηγουμένου τής αυτής μονής έγεγραφη δε παρα 

τού τιμιωτάτου έν διδασκάλοις κυρίου "Ανθίμου εν έτει ,ζριζ [= 7117 = 

1609] δστις δέ άποξενήση ταύτην έξ αυτής τής ίεράς μονής καί σεβάσμιας 

τάς άράς των τριακοσίων^δέκα καί οκτώ θεοφορων πάτερων τών έν Νικαία 

συνελθόντων Ιχέτω, καί πάντων τών Χριστιανών τό ανάθεμα- καί η μερίς 

αυτού μετά τού Ιούδα ΰπαρχέτω. Αμήν. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος I . 
19 
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Έν τώ αύτώ τελευταία) φύλλφ υπάρχουν τά έξης: 

«’Άναρχος -θεός καταβέβηκε καί έν τη Παρθένφ κατώκησε. 

«Βασιλεύς των δλων καί Κύριος ήλθαι τον Άδάμ άναπλάσασθαι. 

Γηγενείς σκιρτάτε καί χαίρετε, τάξεις των Αγγέλων εύφραίνεσθε. 

«Δίκαιος Ιωσήφ ρήμα ήκουσε ”Αγγελος Κυρίου έλάλησε. 

Είτα μονοκονδυλ ία Κωνσταντίνος 1695. 

Έν μηνί Ιανουάριου έκ χόρας Τζινάρι. 

Εις την προηγουμένην σελίδα εΰ-θύς μετά τό τέλος των λόγων υπάρχει 

ή έξης σημείωσις. 

«*{*ήλθα κάγο ο Π' Κόστατεής εις τή μονήν της Παναχράντου δεσπή- 

νης ημών -θκς καί άηπαρθένου Μαρήας έκ χήρας Κουρή εις τον κερόν του 

κα-θηγουμένου Αθανασίου ΐερομονάχου καί έκαμα εικάνον κερόν 1695. κάτω¬ 

θεν ή αυτή τή ανωτέρω μονοκονδυλιά. 

Ό κώδιξ ουτος περιγράφεται υπό του ]ο$. Βογ€Π5, Ένθ’άν. σελ. 59-63. 

48. 

Χαρτ. 0,29X0,21. ΙΔ' αίώνος, φ. 275. 

Στίχοι σελίδων απροσδιόριστοι, σελίδες μονόστηλοι. Δέσιμον έκ δέρμα¬ 

τος υπέρυθρου επί ξύλινων πλακών. 

Συναξαριστής Σεπτεμβρίου - Φεβρουάριου. 

Επιγραφή: «Συναξάριον συν Θεω τής συνόψεως των αγίων του ολου 

χρόνου. “Οθεν καί έ'καστος καί έκ τίνων έφυ καί έν οίς χρόνοις είτε τον διά 

μαρτυρίου είτε τον δι3 άσκήσεως έδέξατο στέφανον». 

Έν αρχή καί εν τελεί εν φΰλλον έκ μεμβράνης περιέχον πιθανώς συν¬ 

αξάριον αγίων τινών. Έν τώ τελεί: 

«Εΐληφε τέρμα βίβλος ή προκειμένη παρ’ εμού του τλήμονος μονάχου 

μηνί Ίουνίω ένδεκάτη, ήμερα τετάρτη τών άγιων Αποστόλων Βαρθολομαίου 

καί Βαρνάβα Ίνδ. θ' έτει /ςωλγ' [ = 6833—1325]. 

Έτέρα σημείωσις. «Δέδωκα τό παρόν ώσπερ δανικόν έν τή μονή τού 

Τιμίου Προδρόμου τής Πέτρας, ΐνα άναγινώσκωσι μνήμας αγίων έν ετει 

,ςφοα' [6971 = 1463] Ίνδ. ια'. 

Εις τό φ. 69β «Γεννάδιος» δστις πιθανώς είναι ό γράψας καί ό κτήτωρ. ^ 

Εις τό φ. 70. «Τό παρόν βιβλίον έστι τού μεγάλου Δουκός από τήν 

Σηλυβρίαν καί δέδωκε τούτο έν τή μονή τού τιμίου Προδρόμου, ίνα άναγι- 

νώσκωσι τάς μνήμας τών αγίων. “Οταν δέ έλθη τό έλεος τού Θεού έν όλη 

τή κτίση πάλιν να επιστρέψη ή βίβλος δμοΰ καί τά έτερα έν τή μονή τής 

Σηλυβρίας ήτοι του Μ. Δουκός. 0 
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Εις τό φΰλ. 157β έχει «Γενναδίου», εν δέ τώ φύλ. 158 «Τό παρόν 

βιβλίον έστί τού μεγάλου δουκός από τή σηλύβρια». 

Έν φ. 275β «μνήσθητι Κύ' τήν ψυχήν τού δούλου σου Ίωάσαφ μονα¬ 

χού τού άφιερώσαντος τό παρόν Συναξάριον έν τώ ναφ τού επονομαζόμε¬ 

νου Χζ δ πληροφορητής». 

49. 

Χαρτ. 0,30,5X0,20,5. Κ' αίώνος, φ. 224. 

Στίχοι σελίδων 26, σελίδες μονόστηλοι. Γραφή καθαρά, άλλ' ανορθό¬ 

γραφος. Δέσιμον έκ μέλανος δέρματος επί ξύλινων πλακών. 

Παλλαδίου Λανσαϊκόν. 

Τό Λαυσαϊκόν εκτείνεται μέχρι τού φύλλου 104, μεθ ο τού Αββα Δωρο¬ 

θέου. Έν τελεί έχει τήν εξής σημείωσιν: «γΤό παρόν βιβλίον υπάρχει τής 

θείας ίεράς βασιλικής τε καί πατριαρχικής μονής τού τιμίου προδρόμου καί 

βαπτιστού Ίωάννου τού έν τή Μαύρη θαλάσση τή νήσω κειμένου, αντίκρυ 

Σωζοπόλεως». Είτα «μετήλθον δλην τήν βίβλον ταύτην, άλλ’ εσφαλμένη 

έστίν δλη κατά τήν γραφήν καί αδιόρθωτος ψυχωφελεστατη δε κατά τήν 

έννοιαν. 

Ό Ήρακλείας Καλλίνικος ,αψκς' [ = 1726] Όκτωβρίου. Καί δ κώδιξ 

ουτος προέρχεται έκ τής Μονής τού Τιμίου Προδρόμου τής έν τώ νησίφ 

Σωζοπόλεως. 

50. 

Χαρτ. 0,31X0,21. Κ' αίώνος, φ. 160. 

Στίχοι σελίδων 35, σελίδες δίστηλοι. Δέσιμον ύπομέλαν επί ξύλινων 

πλακών. Βιβλίον καλώς διατηρημένου, χειρ καλλιγράφος. 

Μηναϊον Φεβρουάριον και Μαρτίου. 

Περιέχει, κατά τάς σημειώσεις τού Δωροθέου Ευελπιδου, τας ακολουθίας 

τών δύο μηνών άνευ συναξαρίων. Ελλιπές κατά τήν αρχήν, τού σψζομένου 

άρχομένου από τών λέξεων τού δευτέρου τροπάριου τής πριοτης φδής τού 

τή πρώτη τού Φεβρουάριου δευτέρου κανονος «ετέλεσας ταύτα παναοιδιμε». 

Εις τήν Γ Φεβρουάριου έλλείπουσιν αί προφητειαι καί εις τάς κδ' τού 

αυτού προστίθενται προφητειαι. Εις τας κα Φεβρουάριου προστίθεται ακο¬ 

λουθία Ευσταθίου Αντιόχειας καί εις τήν κη' Μαρτίου Στεφάνου τού θαυ¬ 

ματουργού. Είς δέ τάς β' Μαρτίου αντί τής εις τό έντυπον ακολουθίας υπάρ¬ 

χει δ τού αγίου Θεοδότου Κυρήνης. 
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Αι δέ άκολουδίαι τής δ' και τής ε' Μαρτίου μετατίθενται εναλλάξ. 

Έν τελεί υπάρχει ή έξης σημείωσις τοΰ συγγραφέως «τω Θεώ ημών εις 

δόξαν εις τους αιώνας αμήν τέλος». 

«Αμβροσίου τάλανος αθλίου θυτου εν χρόνοις τής ένσάρκου οικονο¬ 

μίας Χριστόν ,αφκζ [=1527].» Αυτόθι προστίθεται και ή γνωστή σημείω- 

σις τοΰ Μητροφάνους. 

«Ή βίβλος αυτή πέφυκε τής παντουργοϋ Τριάδος» άνευ ανορθογραφιών 

καί άνευ υπογραφής. 

«Ή βίβλος αυτή πέφνκε τής Παντουργον Τριάδος 

τής εν τή νήαω Χάλκης τε μονής τον έπόπτρου 

Καί εί' τις βουληθή ποτέ ταυτήν άποστερ^σαι 

κεχωρισμένος έσεται Τριάδος τής άγιας 

έν τω αίώνι τοντω γε καί τω έλενσομένω». 

('Έπεται. συνέχεια) 

ΐ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

ό από Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων 

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΚΡΕΤΟΥ 

Ή εικονιζομένη Ινταΰθα θαυμασία βυζαντιακή έκ μόλυβδου βοΰλλα ή 

σφραγίς (μολυβδόβουλλον), ανήκει εις τον λοχαγόν τής στρατολογίας, παρά τώ 

Ύπουργείφ Αεροπορίας, κ. Γεώργιον Παπαάσάννου, οστις φιλοφρόνως έπέ- 

τρεψεν είς ημάς τήν δημοσίευσιν αυτής. 

Ή σφραγίς είναι διαμέτρου 44 χιλιοστών τοΰ μέτρου καί φέρει επί μέν 

τής εμπρόσθιας όψεως εικόνα τοΰ αΰτοκράτορος Μιχαήλ Η'τοΰ Παλαιολόγου 

(1261 ■ 1282’) ισταμένου κατ’ ενώπιον, περιβεβλημένου τήν επίσημον αΰτο- 

κρατορικήν στολήν καί φέροντος διάδημα μετ’ελλοβίων εκατέρωθεν. Διά τών 

ύψουμένων χειρών ό αύτοκράτωρ κρατεί άνωθεν τής κεφαλής δίσκον, είκονι- 

ζόμενον κατά τό ήμισυ περίπου, έχοντα περιφέρειαν έκ συμπεπιεσμένων σφαι¬ 

ριδίων, έν φ προτομή τοΰ Χριστοΰ, εΰλογοΰντος δΓ άμφοτέρων τών χειρών. 

Εκατέρωθεν τής κεφαλής τοΰ Χριστοΰ άμυδρώς καί δυσδιάκριτα τά συνήθη 

συμπιλήματα τοΰ ονόματος αΰτοΰ ΙΟ —ΧΟ 
Έν τω πεδίω τής σφραγΐδος, εκατέρωθεν τοΰ ισταμένου αΰτοκράτορος 

εΰρηται ή επιγραφή: 

χ αριστερά δεξιά 

Μ 1 Μιχ(αήλ) Α Γ Γ ’Άγγ- 

ΘΝ χω εν Χ(ριστ)ώ Θ Λ ΟΟ -ελως 

τω ο») τω Θ(ε)φ Κ ΟΜ Ν - Κομν [η- 

Π 1 0 Τ ο ο πιστός ΝΟΟΟΠ -νός ό 77- 

Β Α 0 1 Λ β V βασίλευ¬ Α Λ Α 1 Ο -αλαιο- 

-ΚΑΙ Αν ες] καί αύ- Λ Ο ΓΟ 0 .-λόγος 

- ο Κ Ρ Α Τ -τβοκράτ- Κ Α ! Ν καί Ν- 

. ρ ρω -το]ρ Ρω- 600 Κ -έος Κ- 

Μ 6(13 Ν - μέοον ω. 0Τ. ■ ω[ν]οτ[α 

. . . Κ Αον ]κ- Ν Τ 1 Ν . . - ντΐνβος] 

-Μ 
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Τά γράμματα της επιγραφής είναι ανισομεγέθη και οχι πάντα εις κανο¬ 

νικήν απ’ άλλήλων άπόστασιν, διότι ό χαράκτης, θέλων να καλύψη ολόκληρον 

τό πεδίον τής σφραγΐδος, εκατέρωθεν τής εΐκόνος του αύτοκράτορος, ήναγκά- 

σθη νά χαράξη άλλα γράμματα αραιότερα καί άλλα πυκνότερα. 

ΈπΙ τής- οπίσθιας δψεως υπάρχει κεχαραγμένη εις οκτώ σειράς μακρά 

έμμετρος επιγραφή, άποτελουμένη εκ τεσσάρων τρίμετρων ιαμβικών στίχων 

δωδεκασυλλάβων. Μετά την τελευτάίαν σειράν ύπήρχον καί άλλα γράμματα 

γενόμενα εξίτηλα. Κα'ι ενταύθα, ώς εν τή εμπρόσθια δψει, τά γράμματα είναι 

ακανόνιστα καί πολλά έξ αυτών συμπεπιεσμένα, διά τον αυτόν ακριβώς λόγον 

τής ανάγκης δηλαδή, όπως καλυφθή συμμετρικώς ολόκληρος ή επιφάνεια. 

Ή επιγραφή είναι αρκούντως δυσανάγνωστος, ιδίως έν τή πρώτη καί τή 

τελευαία σειρά τών γραμμάτων, εχει δέ κατά τήν άνάγνωσιν ημών ώς εξής: 

■ ΤΟΙΟ ΑΘ6ΤΟ. ['β] Τοϊς άθετοβν 

ΟΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ Τον 06 -σιτην δίκην τον σε- 

Κρβτον Ο ΝνΝ ΚΡΑτVν6 -κρέτον, δ νΰν κράτυνε 

Τ(ϋ ΧΡΟΝΙΟ Β6ΒνθΜ6Ν τφ χρόνω βεβυσμέν- 

οΝ ο ΜΙΧΑΗΛ ΤΟ ΘΑΝ/ΜΑ -ον, 6 Μιχαήλ τδ θαύμα 

τωΝ βαοιλθιον Π ο I τών βασιλέων, ποι- 

ΝΗ ΘΟ ΤΑ ΠΡωτ. -νη Θ(εδ)ς τά πρώτ[α 

Α I Κ ρ IΟ IΟ κ Α. κ]αι κρίσις κα. 

Ή επιγραφή, χωριζομένη εις στίχους τριμέτρους, ιαμβικούς εχει ώς εξής: 

Τοϊς άθετο[ν]σι την δίκην τον σεκρέτον, 

ο νυν κράτυνε τφ χρόνιο βεδνσμένον, 

δ Μιχαήλ τό θανμα τών βασιλέων, 

ποινή Θ(εό)ς τά πρώτ[α] [κ]αΙ κρίσις κα. 

Έξετάζοντες τήν επί τής εμπρόσθιας δψεως εικόνα τοΰ αυτοκράτορος 

Μιχαήλ Παλαιολόγου, παρατηροΰμεν ότι αυτή απομακρύνεται τού συνήθους 

τύπου τών αυτοκρατορικών σφραγίδων, διότι εις τάς σφραγίδας ταύτας από 

τών αρχαιότερων μέχρι τών νεωτέρων, ό αύτοκράτωρ είκονίζεται είτε ολό¬ 

σωμος είτε εν προτομή, φέρων διά τής δεξιάς σταυρόν ή λάβαρον καί διά τής 

άριστεράς σταυροφόρον σφαίραν ή εΐλημα. Έπι δέ τής έτέρας δψεως άπαντα 

θρησκευτικός τύπος, είτε ό Χριστός εν προτομή ή ολόσωμος, είτε ή Θεοτόκος 

ολόσωμος λ Προκειμενου δέ ιδία περί τών σφραγίδων τών Παλαιολόγονν, 

παρατηροΰμεν ότι επί μέν τής εμπρόσθιας δψεως είκονίζεται δ αύτοκράτωρ έχων 

ι 5 οΐι 1 ιι ιη ό ε γ § ετ, 8ί§ΊΠο§ν£ψ3ιΪ6 άε ΓΕηιρίτε Βγζ&πΐΐη σελ. 401 κέ. 
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εκατέρωθεν επιγραφήν, κατά τον τύπον τής ενταύθα δημοσιευομένης σφρα¬ 

γΐδος, επί δέ τής οπίσθιας δψεως δ Χριστός ίστάμενος, όστις είναι πιθανό¬ 

τατα παράστασις Χρίστον τον Ευεργέτου, ώς είκονίζετο εν τή έπωνυμφ αυτού 

μονή τή κείμενη παρά τον ναόν τών Βλαχερνών εν τφ Κεράτιο) κολπω λ 

Εις δέ τάς πολλάς περισωθείσας σφραγίδας τής Θεοδώρας Δουκαίνης Παλαιο- 

λογίνας επί τής οπίσθιας οψεως είκονίζεται ή Θεοτόκος επί θρόνου. 

Ή εκατέρωθεν τής εΐκόνος μακρά επιγραφή αναγράφει πάσας τάς προσ¬ 

ωνυμίας τού Μιχαήλ Παλαιολόγου μετά τής σπουδαιότατης προσθήκης Νέος 

Κωνσταντίνος. Ή προσωνυμία αΰτη οφείλεται εις τό μέγα ιστορικόν γεγονός 

τής άνακτήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έν έ'τει 1261. Είναι προφανές 6τι 

ή άνάκτησις αύτη παραβάλλεται πρός τήν κτίσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 

υπό Κωνσταντίνου τού Μεγάλου. 

"Οσον αφορά εις τήν έμμετρον επιγραφήν τής οπίσθιας δψεως, άξιον 

παρατηρήσεως είναι ότι έν αυτή τιμάται καί κολακεύεται, κατά τρόπον χαρα¬ 

κτηριστικόν ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος, άποκαλούμενος θανμα τών 

βασιλέων καί παροτρύνεται, όπως κρατύνη τό σέκρετον «τφ χρόνω βεθνσμέ- 

νον». Διά τής φράσεως ταύτης άναμφιβόλως γίνεται υπαινιγμός εις τήν 

κατάργησιν αύτοΰ κατά τό διάστημα τής κατοχής τής Κωνσταντινουπόλεως 

υπό τών Φράγκων από τοΰ 1204 μέχρι τού 1261. 

Σέκρετα παρά Βυζαντινόις εκαλούντο τά δικαστήρια ή συνέδρια, έν ο!ς 

συνεζητούντο καί εκρίνοντο εκκλησιαστικά! καί πολίτικα! υποθέσεις2. Ύπήρ¬ 

χον δέ πολυάριθμα τοιαύτα σέκρετα είτε καθαρώς εκκλησιαστικά, έξαρτώμενα 

έκ τών μητροπόλεων, αρχιεπισκοπών καί επισκοπών έν πάσαις ταΐς έπαρχίαις, 

είτε μόνον πολιτικά έξαρτώμενα εκ τών στρατηγών καί άλλων κυβερνητών 

τής κατά θέματα πολιτικής διαιρέσεως τής αυτοκρατορίας. ’Εν Κωνσταντι- 

νουπόλει δέ κατ3 εξοχήν ύπήρχον πολλά τοιαύτα σέκρετα εν οις συνεζητούντο 

και έδικάζοντο πάσης φύσεως πολίτικα! καί ιδιωτικά! υποθέσεις. Εκ τών 

πηγών δ’ είναι γνωστόν καί τό αξίωμα λογοθέτου τών σεκρέτων. 

Τό έν τή έμμέτρφ επιγραφή τής σφραγΐδος μνημονευόμενου σέκρετον 

είναι προφανώς τό λεγόμενον βασιλικόν σέκρετον, όπερ πιθανότατα συνηρ- 

χετο έν τοϊς άνακτόροις τής Κωνσταντινουπόλεως, αν πρέπη τούτο νά ταυτι- 

σθή πρός τό έκ τών πηγών γνωστόν σέκρετον τοΰ παλατιού. Οτι δε άντιδια- 

στέλλεται ρητώς τό βασιλικόν σέκρετον πρός άλλα τοιαύτα, εξάγεται έκ τοΰ 

ι 8οΐι 1 ιι τα1> εγ § εγ, Έν9’ άνωτ. Τοϋ αύτοΰ, Μβΐ&η^εε, «ΡΑιχΙιεοΙ. Βγζ. σελ. 

64, 188 κ.έξ. πίν. X. Κ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Βυζαντινά μολυβδόβουλλα, Διεθν. 

Έφημ. Νομισμ. Αρχαιολογίας τόμ- Β' σελ. 118- 
2 μη Οαη ΟΙ05Η3.Γ1 ιιιιι 3(150ΓΪρΙθΓ65 ιπ6(1ϊ36 εί ίπίίπΐ36 Ογ360Ϊ131Ϊ5 έν λέξει: Σέκρε¬ 

τον 8βΟΓ6ΐ3ΓΪΐ11Π, ΡοΠΙΕΠ, ίτϊΐίΐΐπβΐ ]ΐ1ΓΪ(1Ϊ011111 νεί 100115 αΐΐί 3.6(1β5 ΪΠ φ13. άε ΓβΙ)115 56ΓΪΪ5 

3§6Ϊ.3111Γ, Η65}Όΐιϊιΐ5 Σέκρετον, συνέδρων, ΑαοΙοτ. ΕΙγηιοΙο.ζϊοί Σέκρετον παρά ιό σβίειν(Ι) 

τάς κρίσεις. Οΐοβεαε Β^δίΐώ. Σέκρετον Δικαστήριον, Κονσιστόριον, Βασιλικόν Σέκρετον, 
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διπλώματος Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ νεωτέρου, υπέρ των Μονεμβασιω- 

τών, έν φ αναγράφεται: «Ού<5έ εις άς εχωσιν ουτοι υποθέσεις ή μετ άλ?.ήλων 

η μεθ' ετέρων τινών, κριθήσονται παρ αντοϊς ά)Χ εν τω σεκρέτω της βασι¬ 

λείας μου» ϊ. 

Η δίκη τοΰ σεκρέτου, ήν αναφέρει ή έμμετρος επιγραφή τής σφραγΐ- 

δος, πιθανώτατα σχέσιν έχει προς τάς σφοδράς εκκλησιαστικός έριδας, αιτινες 

προέκυ-ψαν εκ τοΰ ζητήματος τής ενώσεως των Εκκλησιών. Ώς γνωστόν, ό 

Μιχαήλ Παλαιολόγος, δταν έπεχείρησε να έλθη εις διαπραγματεύσεις προς τον 

ακρον αρχιερέα, διά τήν ένωσιν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας προς τήν Καθο¬ 

λικήν, εΰρε μεγάλην άντίδρασιν τόσον έκ μέρους τοΰ κλήρου, δσον και 

μερίδος τής πολιτικής ιεραρχίας. "Οπως δ’ εξομαλύνη τάς παρουσιαζομένας 

δυσχερείας, ό αΰτοκράτωρ επανειλημμένους συνεκάλεσε συνέδρια και συμβού¬ 

λια, εν οις έζήτησε νά μεταπείση τους άντιφρονοΰντας. Φαίνεται λοιπόν πιθα¬ 

νόν δτι κατά τάς γενομένας συζητήσεις έν τω βασιλικφ σεκρέτφ, άντέδρασαν 

πολλοί των συμμετασχοντων κληρικών και πολιτικών, έντεΰθεν δέ ή εν τή 

επιγραφή τής σφραγΐδος καταφορά κατά των άντιδρώντων εις ·τάς ληφθεί- 

σας αποφάσεις, των αθετονντων την δίκην του σεκρέτου. Ίσως δ’ ή περιερ- 

γοτατη σφραγίς, ήν ένταΰθα δημοσιεΰομεν, ανήκει 'εις έγγραφα εκδοθέντα 

υπο τοΰ βασιλικοΰ σεκρετου δια τά ανωτέρω ζητήματα. Όπωσδήποτε ή 

σφραγις ή κολακεΰουσα καί τιμώσα τόσον τον αύτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιο- 

λόγον, θ’ άνήκη εις τά πρώτα έτη, καθ’ ά άνεφΰη τό ζήτημα τής ενώσεως 

τών εκκλησιών, οπότε ο αΰτοκράτωρ διετήρει είσέτι πάσαν τήν αίγλην αΰτοΰ 

καί τήν συμπάθειαν τών υπηκόων, διά τά μεγάλα αΰτοΰ πολεμικά κατορθώ¬ 

ματα καί κυρίως διά τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως. 

Οπως δε καταστησωμεν τήν ανωτέρω γνώμην πιθανήν, ανάγκη ν’ άνα- 

τρέξωμεν, εν γενικαΐς γραμμαΐς, εις τήν ιστορίαν τοΰ ζητήματος τής ενώσεως 
τών Εκκλησιών. 

Κυριωτάτη αιτία, ήτις ήγαγε τον Μιχαήλ Παλαιολόγον, όπως επιδίωξη 

τήν ένωσιν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας προς τήν Καθολικήν, ήτο ή επιθυ¬ 

μία αΰτοΰ νά εξευμενίσω τον Παπαν, φοβούμενος μή οΰτος εΰνοήση νέαν 

σταυροφορίαν καιτοι δέ οι φόβοι ουτοι τοΰ αΰτοκράτορος άπεδείχθησαν 

βραδυτερον αβασιμοι, διότι ο ά'κρος άρχιερεΰς, αν καί θλίβεις βαθύτατα διά 

τήν απώλειαν τής Κωνσταντινουπόλεως, δεν είχε τήν δΰναμιν νά προβή εις 

τοιαυτας ενεργειας, δικαιολογείται από πολιτικής έπόψεως ή πρόνοια αυτή 

τοΰ Μιχαήλ Παλαιολογου, όστις έχων ν’ άντιπαλαίση προς πολλούς καί δει¬ 

νούς πολεμίους, δεν ήθελε νά έχη καί τήν απροκάλυπτου εχθρότητα τής 
Εκκλησίας τής Ρώμης 2. 

1 Μ ί 1ί 1 ο δ ΐ ο & ε ΐ Μ ϋ 11 β γ, Αοί* βί Όίρίοιηαία τόμ. Ε' σελ. 168. Τό ανωτέρω 
δίπλωμα ή χρυσόβουλλος λόγος έξοδόθη τον Νοέμβρ. τοΰ 1317. 

- Ο μάλλον επικίνδυνος έξ αυτών ήτο Κάρολος ό εξ Άνδεγαυών (άΆτήου) ό από 
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Αί διαπραγματεύσεις διά τήν ένωσιν τών Εκκλησιών ήρξαντο έν έτει 

1263 προς τον Πάπαν"Οΰρβανόν τον Δ' καί έξηχολοΰθησαν προς τον διάδο¬ 

χον αΰτοΰ Κλήμέντα τον Δ'. Κατά τάς διαπραγματεύσεις ταύτας δ Μιχαήλ 

Παλαιολόγος έφάνη υπέρ τό μέτρον υποχωρητικός προς τάς αξιώσεις τοΰ 

άκρου άρχιερέως, όστις, ως είναι εΰνόητον, έζήτησε τελείαν υποταγήν τής 

Όρθοδόξου Εκκλησίας. Εις τον Τόμον, δν άπέστειλε προς υπογραφήν εις τήν 

Κωνσταντινούπολιν Κλήμης ό Δ', άνεγράφετο ρητώς ότι ό επίσκοπος τής 

'Ρώμης δικαιούται, ώς έκ τοΰ παρά τοΰ Θεοΰ δοθέντος αΰτφ πρωτείου, νά 

κρίνη καί νά άποφασίζη απολύτως περί πάσης δογματικής ή άλλης διαφω¬ 

νίας καί διενέξεως καί ότι αί σύνοδοι είναι περιτται καί άτοποι, άλλα καί 

προσβλητικοί, διότι εξ αυτών θ’ άπεδεικνύετο ότι ο ά'κρος άρχιερεΰς δεν είναι 

ικανός ν’ άνεύρη τήν αλήθειαν. 

Ή αποστολή τοΰ Τόμου συνέπεσε προς μεγάλας έν Κοινσταντινουπόλει 

εσωτερικός έκκλησιαστικάς άνωμαλίας, ούτως ώστε καί έκ τοΰ λόγου τούτου 

καί έκ τών υπερβολικών αξιώσεων τής Εκκλησίας τής Ρώμης, αί διαπραγμα¬ 

τεύσεις έμειναν στάσιμοι. 

Αί εσωτερικοί εκκλησιαστικοί άνιομαλίαι προέκυ-ψαν κυρίως έκ τοΰ 

ζητήματος τοΰ πατριάρχου Αρσενίου. 'Ως γνωστόν ό Μιχαήλ Παλαιολόγος 

διετέλεσεν εις τών σπουδαιοτέρων στρατηγών τοΰ αΰτοκράτορος Νίκαιας 

Θεοδώρου Β'. Λασκάρεως (1254-1258), άποκτήσας μεγάλην φήμην διά τά 

πολλά αΰτοΰ πολεμικά κατορθώματα. Καίτοι δέ πολλάκις έκατηγορήθη ότι 

έμελέτα ν’ άρπάση τήν άνωτάτην άρχήν, οΰχ ήττον έτυχε συγγνώμης παρά τοΰ 

αΰτοκράτορος, όστις μάλιστα, ολίγον προ τοΰ θανάτου αΰτοΰ, συνέστησε εις 

τον Παλαιολόγον τάς τέσσαρας θυγατέρας του καί τον υιόν καί διάδοχον 

τοΰ έτους’1266 κατέχων τήν κάτω Ιταλίαν καί τήν Σικελίαν. Οδτος ίσως καί διά νά εύχαρι- 

στήση τόν Πάπαν, άλλα κυρίως ώς έχων δικαιώματα, άναγνωρισΟέντα αύτφ υπό του τελευ¬ 

ταίου Φράγκου αΰτοκράτορος Κ/πόλεως Βιλλαρδουΐνου, έν Πελοποννήσφ, Ήπείρφ καί 
άλλαις χώραις τής Ανατολής, παρεσκευάζετο νά διεκδικήση διά πολέμου τά δικαιώματα 
ταϋτα, άτινα άπέβησαν ούσιαστικώτερα διά τοΰ έν έτει 1273 γάμου τής θυγατρός αΰτοΰ 
προς τόν υιόν καί διάδοχον τοΰ Βιλλαρδουΐνου Φίλιππον. Άλλ* ή εκστρατεία, ήν έπεχεί¬ 

ρησε κατά τής Θεσσαλονίκης μόλις έν έτει 1280, διά τοΰ από τοΰ έτους 1278 κατέχοντος 
τήν Αλβανίαν “Ηπειρον καί Κέρκυραν έπιτρόπου αΰτοΰ Οΰγγωνος Σουλλύ (Ηιι^αο 1ε 
Κοιίδδεαυ άε διιΐΐγ) περιωνύμου διά τήν ανδρείαν καί τήν πολεμικήν εμπειρίαν, άπέτυχεν, 

ύποστάντων τών Φράγκων πραγματικήν πανωλεθρίαν υπό τής στρατιάς, ήν έξαπέστειλε 
κατ’ αύτών ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, διοικουμένης υπό τοΰ μεγάλου δομεστίκου Μιχαήλ 
Ταρχανιώτου, στρατιάς εμπειροπολέμου καί γνωριζούσης έκ πείρας ν’ αντιτάσσεται κατά 

τών Φράγκων. Ωσαύτως ό Παλαιολόγος έπωφελήθη τής ευκαιρίας νά καταφέρη πληγήν 
καιρίαν κατά τοΰ κράτους τοΰ Καρόλου, παρασχών τό χρηματικά μέσα διά τήν επιτυχίαν 
τής συνωμοσίας, ήν ένήργησεν έν Σικελίφ κατά τοΰ Καρόλου ό πολυθρύλητος Ιωάννης 
Προκίδας, όστις διά τής ακατάβλητου αΰτοΰ θελήσεωςκαί επιμονής κατώρθωσε νά κατά¬ 

λυση τήν έν Σικελίφ κυριαρχίαν τών Γάλλων, διά τής φοβέρας σφαγής αύτών υπό τών 
Σικελών, ήτις έν ιή ίστορίφ φέρει τό όνομα του Σικελικού Εσπερινού. 
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Ίωάννην. Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος στη ριζό μένος εις τό δείγμα τούτο τής 

εΰνοίας του Θεοδώρου Λασκάρεως, ένόμισεν δτι εις αυτόν θ’ ανέθετε την 

επιμέλειαν τής αρχής μέχρι τής ένηλιχιώσεως τοΰ διαδόχου Ίωάννου. "Οταν 

δμως είδεν δτι ή επιτροπεία αυτή άνετέθη εις τον πατριάρχην "Αρσένιον και 

τον πρωτοβεστιάριον Γεώργιον Μουζάλωνα, έξεμάνη και άπεφάσισε νά 

άνατρέψη βιαίως τον πρωτοβεστιάριον, και προς τοΰτο έξεμεταλλεΰθη επιτη- 

δείως την δυσαρέσκειαν των μισθοφόρων, μή λαβόντων τάς συνήθεις εις 

αλλαγήν βασιλέως χρηματικός χορηγίας και συνετέλεσε νά εκραγή στρατιω¬ 

τική στάσις επί τω λόγφ οτι ό Μουζάλων δήθεν έπεβουλευετο τήν ζωήν του 

διαδόχου Ίωάννου. Εννέα μόλις ημέρας άπό τοΰ θανάτου τοΰ Θεοδώρου 

Λασκάρεως, οΐ έκμανέντες στρατιώται κατέσφαξαν τον πρωτοβεστιάριον Γεώρ¬ 

γιον Μουζάλωνα καί έλεηλάτησαν τάς οικίας αΰτοΰ καί των συγγενών 

καί οπαδών του. Ό Παλαιολόγος εφάνη αμέτοχος ταιν γενομένων καί 

έδειξε πολλήν εΰλάβειαν προς τον βασιλόπαιδα Ίωάννην, θέλων ουτω νά 

εξαπάτηση τον πατριάρχην "Αρσένιον, δστις ήρξατο υποπτευόμενος αυτόν ώς 

θέλοντα νά άρπάση τήν βασιλείαν. Βραδυτερον ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, στη- 

ριζόμενος επί τής στρατιωτικής μερίδος, επέτυχε νά λάβη τό αξίωμα τοΰ 

μεγάλου δουκός, γενόμενος πραγματικός κυβερνήτης. Διά ποικίλων δέ παρο¬ 

χών καί δωρεών κατώρθωσε νά προσεταιρισθή τους πλείστους τών μεγιστά¬ 

νων καί τών άλλων τιτλούχων τής πολιτικής ιεραρχίας, ώστε τή συνενέσει 

αυτών επέτυχε ν’ άναγνωρισθή δεσπότης. Τότε δμως κατεφάνη ποΰ ετεινον 

αί προσπάθειαι αΰτοΰ καί ήρξατο φανερά άντίδρασις^ύπό μερίδος μεγιστάνων, 

κυρίως τών συνδεόμενων διά συγγένειας προς τον οίκον τών Λασκάρεων, 

οΐτινες κατενόησαν δτι ό Παλαιολόγος διά τής βαθμιαίας ταΰτης προαγωγής 

σκοπόν είχε ν’ σφετερισθή τήν άνωτάτην αρχήν, υποσκελίζουν τον νόμιμον 

διάδοχον τοΰ Θεοδώρου Λασκάρεως. Ό Παλαιολόγος δμως κατώρθωσε νά 

καταπνίξη βιαίως πάσαν άντίδρασιν καί έξεδήλωσε τέλος τήν επιθυμίαν αΰτοΰ 

δπως άναγορευθή αΰτοκράτωρ, υποσχόμενος νά όρκισθή επισήμους δτι, άμα 

τή ενηλικιώσει τοΰ Ίωάννου Λασκάρεως, θέλει παραδώσει εις αυτόν τήν 

αρχήν. Τον δρκον δέ τούτον έδιοκε δημοσία εν Μαγνησία τήν 1 Ιανουά¬ 

ριου 1260. Ό πατριάρχης, δστις από μακροΰ εδυσπίστει προς τον Παλαιολό- 

γον, έζήτησε ν’ άντιδράση εις τήν καταφανή επιβουλήν καί ήξίωσεν δπως εν 

Νικαία, δπου κατά τά άποφασισθέντα θά έγίνετο έπισήμως ή στέψις, νά 

προηγηθή εις αύτήν ό Ιωάννης Λάσκαρις, τοΰ Παλαιολόγου στεφομένου 

μετ’ αυτόν. Άλλ’ο πολυμήχανος καί φιλόδοξος Μιχαήλ, επιτηδείους κολακεΰσας 

τό πλεϊστον τοΰ κλήρου καί τών μεγιστάνων καί τών μισθοφόρων καί δώσας 

υποσχέσεις αμοιβών καί άλλων ωφελημάτων, κατώρθωσε ν’ άποδεχθώσιν 

οΰτοι νά στεφθή έν Νικαία μόνος ό Μιχαήλ μετά τής συζύγου αΰτοΰ Θεο¬ 

δώρας, αναβαλλόμενης τής στέψεως τοΰ νομίμου διαδόχου τής βασιλείας 

Ίωάννου, μέχρι τής ένηλικιώσεως αΰτοΰ. Εντεύθεν έξεδηλώθη φανερά ή 
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δυσαρέσκεια τοΰ πατριάρχου προς τον στεφθέντα αΰτοκράτορα Παλαιολόγον, 

διά τήν άθέτησιν τών υποσχέσεων καί όρκων αΰτοΰ, εκτοτε δέ προοκονίζετο 

δ Αρσένιος τά δεινά, άτινα έπεφυλάσσοντο διά τον άτυχή διάδοχον τοΰ 

Θεοδώρου Λασκάρεως. Τήν δυσαρέσκειαν δ’ αΰτοΰ εξεδήλωσεν έμφανώς ό 

πατριάρχης κατά τήν ιστορικήν είσοδον τοΰ Παλαιολόγου εις Κωνσταντι- 

νούπολιν, μετά τήν κατάληψιν αΰτής υπό τοΰ Στρατηγοπούλου. Διότι, δτε 

τήν 15 Αΰγοΰστου τοΰ 1261, ημέραν καθ’ ήν εορτάζει ή Εκκλησία τήν 

Κοίμησιν τής Θεοτόκου, είσήλθεν έν θριάμβφ δ Μιχαήλ Παλαιολόγος διά 

τής Χρυσής Πύλης, ό πατριάρχης δέν παρέστη εις τήν γενομένην ιεροτε¬ 

λεστίαν καί διά τοΰτο τάς υπό τοΰ Γεωργίου Άκροπολίτου ποιηθείσας 

δεκατρείς εΰχάς επί τή ανακτήσει τής Πόλεως, απήγγειλε προ τής εισόδου από 

ενός τών πύργων τής Χρυσής Πύλης, δ μητροπολίτης Κυζίκου Γεόύργιος. 

Ό Παλαιολόγος δμως ένόμιζε τήν έν Νικαία στέψιν ατελή καί ήθελε, μετά 

τό εΰτυχές γεγονός τής άνακτήσεως τής Πόλεως, νά στεφθή έπισήμως έν τω 

ναω τής 'Αγίας Σοφίας, αλλά ή στέψις έπρεπε νά γίνη υπό τοΰ πατριάρχου. 

Προς τοΰτο ό αΰτοκράτωρ κατώρθωσε νά έξευμενίση τον Αρσένιον, δστις 

εδέχθη νά στέψη πανηγυρικούς τον Μιχαήλ Παλαιολωγον έν τή 'Αγία Σοφία, 

χωρίς νά μνημονευθή πλέον τό όνομα τοΰ νομίμου διαδόχου τών Λασκάρεων. 

Άλλ’ δτε, μετ’ οΰ πολΰ, ό Παλαιολόγος, καταπατών πάντα θειον καί ανθρώ¬ 

πινον νόμον, προέβη εις τήν τΰφλωσιν τοΰ άτυχοΰς Ίωάννου, ΐνα έκλειψη 

πας κίνδυνος ν’ άνέλθη οΰτος εις τον θρόνον, δ πατριάρχης Αρσένιος έξεδή¬ 

λωσε αναφανδόν τήν άγανάκτησιν καί τον αποτροπιασμόν αΰτοΰ διά τό 

ανοσιούργημα καί προέβη εις τον άφορισμόν τοΰ αΰτοκράτορος. Βραδυτερον, 

επειδή δ πατριάρχης δέν έπείθετο νά άρη τόν άφορισμόν, καθηρέθη άντικα- 

τασταθείς υπό τοΰ εΰνοουμένου τοΰ Παλαιολόγου μητροπολίτου Άδριανου- 

πόλεως Γερμανοΰ. Ή εκλογή δμως αΰτη έξηρέθισε τόν προ μακροΰ έπω- 

φθαλμιώντα τόν πατριαρχικόν θρόνον πνευματικόν τοΰ αΰτοκράτορος Ιωσήφ, 

δστις διά ραδιουργιών καί άλλων μέσων κατώρθιοσε νά έξαναγκάση τόν 

Γερμανόν νά παραιτηθή τής πατριαρχείας μετά τινας μήνας. 

Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος ?ναβών παρά τοΰ πνευματικού αΰτοΰ Ίιασήφ 

τήν ΰπόσχεσιν δτι θά άρη αμέσως τόν άφορισμόν, έπέβαλ.ε τήν εκλογήν 

αΰτοΰ ώς πατριάρχου καί τούτου γενομένου, δ Ιωσήφ παρέσχε πανηγυ¬ 

ρικούς εις τόν αΰτοκράτορα τήν παρ’ αΰτοΰ αίτουμένην συγχώρησιν. Τήν 

τοιαΰτην δμως ένέργειαν τοΰ Ιωσήφ έδέχθησαν λίαν δυσμενώς τόσον οι 

πλεΐστοι τών μεγιστάνων, δσον καί τών κληρικών, έχοντες προς τοΰτο όμόφρο- 

νας καί τούς κατοίκους τής Κωνσταντινουπόλεως, διότι άφ’ ενός μέν δέν ή το 

εύκολον νά λησμονηθή τό φρικτόν κατά τοΰ άτυχοΰς Ίωάννου Λασκάρεως 

έγκλημα, άφ’ ετέρου δέ ή στάσις τοΰ πατριάρχου Αρσενίου επεδοκιμάζετο 

καί έθεωρεϊτο παράνομος ή καθαίρεσις αΰτοΰ. Έντεΰθεν δεινή κατακραυγή 

έπηκολούθησε τόσον κατά τοΰ Ιωσήφ, δν έθεώρουν επιβάτην, δσον καί κατά 
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τοΰ αΰτοκράτορος. Αμεσος συνέπεια-;τής τοιαύτης εσωτερικής εκκλησιαστι¬ 

κής ανωμαλίας ή το να άνασταλώσιν αί διαπραγματεύσεις προς Κλή μέντα τον 
Δ', αϊτινες έπανελήφθησαν βραδύτερον έν έτει 1273 προς τον Πάπαν Γρη- 

γοριον τον I , οστις πολιτικωτερος του προκατόχου αύτοΰ Κλήμεντος, άπέφυγε 
τάς ακρότητας και εζητησε να υποβληθή τό ζήτημα τής ένώσεως εις σύν¬ 

οδον. Ή σύνοδος αΰτη άπεφασίσθη νά συνέλθη εις Λυών τής Γαλλίας, εις ήν 
ό Πάπας προσεκάλεσεν έπισήμως'τόν αύτοκράτορα Μιχαήλ και τον πατριάρ¬ 

χην Ιωσήφ, δπως άποστείλωσιν αντιπροσώπους, οϊτινες θά ειχον εντολήν 
νά συνεργασθώσι μετά των κληρικών τής Δΰσεως διά τήν λΰσιν τοΰ περι- 

μαχήτου ζητήματος τής ένώσεως των Εκκλησιών. Άλλ* έν φ εις τήν πρόσ- 

κλησιν ταύτην εφάνη προθυμότατος ν’ άνταποκριθή ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ, 
άντιθέτως και άπροσδοκήτως ό πατριάρχης Ιωσήφ οΰ μόνον άντέστη διαρ¬ 

ρήδην, αλλα και εδηλωσε μεθ δρκου δτι ουδέποτε θά έδέχετο νά ΰπογράψη 
τον Τομον τή; ένώσεως. Προς τήν γνώμην τοΰ πατριάρχου συνετάχθησαν 
πολλοί τών κορυφαίων εκκλησιαστικών λειτουργών, έντεΰθεν δ\ό Παλαιο- 

λογος περιέπεσεν εις μεγάλην αμηχανίαν, δεν ήθέλησεν όμως ουδέ κατ’ έλάχι- 

στον νά ύποχωρήση εις τήν αρχικήν αΰτοΰ άπόφασιν, νά επιτυχή δήλα δή 
τήν ενωσιν τών Εκκλησιών. Προς τοΰτο, στηριζόμενος κυρίως εις τήν στρα¬ 

τιωτικήν^ μερίδα, ητις ως εκ τής επιβολής, ήν έξήσκουν επ’ αυτής τά έ'νδοξα 
πολεμικά κατορθώματα τοΰ αΰτοκράτορος, ύπετάσσετο εις τάς επιθυμίας αύτοΰ, 

μετήλθε βιαιότατα κατα τών αντιδριόντων μέτρα. Καί τον μέν πατριάρχην 
Ιωσήφ δεν ετόλμησε νά καθαιρέση, άλλους δμως εκκλησιαστικούς καί πολιτι¬ 

κούς λειτουργούς, δσοι συμμετείχαν εις τον κατά τής ένώσεως αγώνα, ύπέ- 

βαλεν εις απηνή διωγμόν.^Οί πλείστοι έξ αυτών καθείρχθησαν καί ΰπεβλήθη- 

σαν εις βασανους, άλλοι δ εξωρίσθησαν, δημευθέντων τών κτημάτων αυτών. 

Αλλά μετά τής άντιδρώσης προς τήν ενωσιν μερίδος συνετάχθησαν καί οί 
πλείστοι τών κατοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως κατακρίνοντες σφοδρώς τήν 
πολιτείαν τοΰ αΰτοκράτορος, ούτως ώστε έξηναγκάσθη ό Μιχαήλ νά μετέλθη 
καί κατ’ αυτών απηνή καί βίαια μέτρα. Πλήν δ’ άλλων τιμωριών, ήξίωσεν 
δτι ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως παρεΐχεν εις αυτόν δικαιώματα ιδιο¬ 

κτησίας αυτής, καί έπομένως οΐ κάτοικοι ώφειλον νά πληρώσωσι βαρύτατα 
ενοίκια. Τούτο συνετέλεσεν, ώστε πολλοί τών κατοίκων, μή δυνάμενοι ν’ άντα- 

ποκριθώσιν εις τάς παραλόγους ταυτας αξιώσεις, ήναγκάσθησαν ν’ άποδη- 

μήσωσιν εις χώρας, εις άς δεν έξικνεΐτο ή εξουσία τοΰ Παλαιολόγου. ’Αλλ5 ή 
δεινότερα συνέπεια τοΰ απηνούς τούτου διωγμοΰ ήτο δτι αι πλεΐσται τών 
επαρχιών περιέστησαν εις κατάστασιν σχεδόν αναρχικήν, πληρωθεΐσαι υπό 
φανατικών αντιδραστικών, ών άλλοι μέν καλούμενοι Τωσηφΐται άλλοι δέ 
Αρσενιάται, συνενωθέντες μετ’ άλλων ταραχοποιών έ'φερον τήν χώραν εις 
δεινόν σάλον. 

Ό αύτοκράτισρ όμως έμμένων πεισμόνως εις τά άποφασισθέντα, άπέ- 
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στειλεν άντιπροσοόπους εις τήν σύνοδον τής Λυών επί δυο πλοίων, μετά 
πλουσίων δώρων προς τον Πάπαν. Οί αντιπρόσωποι οΰτοι ή σαν δύο κλη¬ 

ρικοί, δ πατριαρχεύσας πρώην μητροπολίτης Άδριανουπόλεώς Γερμανός καί 
ό μητροπολίτης Νίκαιας Θεοφάνης καί τρεις πολιτικοί, ό μέγας λογοθέτης 
’Ακροπολίτης, ό προκαθήμενος τοΰ βεστιαρίου Πανάρετος, και ό μέγας διερ- 

μηνευτής Βερροιώτης. Τό έν δμως τών πλοίων, τό φέρον τά προς τον Πάπαν 
δώρα καί έφ’ οΰ έπέβαινον ό Πανάρετος καί ο Βερροιώτης, έναυάγησεν αύταν¬ 

δρον παρά τον Μαλέαν, ούτως ώστε εις Λυών εφθασαν έν έ'τει 1274 μόνον ο 
πρώην πατριάρχης Γερμανός, ό μητροπολίτης Νίκαιας Θεοφάνης καΓό μέγας 
λογοθέτης Άκροπολίτης. Οΰτοι άπεδέχθησαν πάσας τάς αποφάσεις τής συν¬ 

όδου καί υπέγραψαν τον Τόμον, δν καί έκόμισαν έπανελθόντες εις Κωνσταντι¬ 

νούπολην. "Οταν δμως έγνώσθη τό περιεχόμενον τοΰ Τόμου τής ενώσεως, 

έξεδηλώθη κατά τρόπον σφοδρότατον ή δυσαρέσκεια καί ή άγανάκτησις τοΰ 
κλήρου καί τοΰ λαοΰ. Ό πατριάρχης Ιωσήφ έσπευσε νά παραιτηθή εχων 
τήν έπιδοκιμασίαν τών πλείστων αρχιερέων καί τών άλλων εκκλησιαστικών 
λειτουργών, οί δέ κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεισς φανατιζόμενοι κυρίως 
υπό τών μοναχαίν, έξετραχηλίζοντο εις κατάρας καί άπειλάς κατά τών συντε- 

λεσάντων εις τήν υπογραφήν τοΰ Τόμου τής ένώσεως. Ό αύτοκράτωρ_δμως 
έμεινεν αμετάπειστος καί, άφ’ οΰ προσεπάθησε ν απόδειξη εις τό προς τοΰτο 
συγκληθέν συνέδριον τών εκκλησιαστικών καί πολιτικών λειτουργών, ότι ή 
έ'νωσις δεν έπέφερεν οΰδεμίαν ουσιώδη μεταβολήν ε’ις τήν Όρθόδοξον Εκκλη¬ 

σίαν καί δτι λόγοι πολιτικοί σπουδαιότατοι έπέβαλον τήν τοιαύτην προσέγ- 

γισιν προς τήν Εκκλησίαν τής 'Ρώμης, βλέπων δτι οί λόγοι αύτοΰ δεν έ'φε- 

ρον αποτέλεσμα, ήναγκάσθη νά καταφύγη αΰθις εις βίαια μέτρα κατα τών 
δυστροπούντων. Προ παντός δμως είχεν ανάγκην νά έξεύρη πατριάρχην άπο- 

δεχόμενον τον Τόμον τής ένώσεως καί εΰρε τοιοΰτον τον χαρτοφύλακα^ τής 
Μεγάλης Έκκ?ςησίας Ίωάννην τον επιλεγόμενον Βέκκον, δστις, καίτοΡπρό- 

τερον ουνετάσσετο προς τήν μερίδα τήν άντίδρωσαν κατά τής ένώσεως, νΰν 
εφάνη πρόθυμος ν’ άναλάβη τήν άνωτάτην έκκλησιαστικήν αρχήν καί νά 
βοηθήση τον βασιλέα εις τήν επιβολήν τοΰ Τόμου .τής ένώσεως. Περί τά 
μέσα λοιπόν τοΰ 1276 ό Ιωάννης άνηγορεύθη οικουμενικός πατριάρχης καί 
ήρξατο ενεργών πάση δυνάμει υπέρ τής έπικρατήσεως τής νέας εκκλησιαστι¬ 

κής καταστάσεως. Ούχ ήττον ή άντίδρασις ώγκοΰτο -ημέρα τή ημέρα, ούτως 
ώστε έμειώθησαν κατά πολύ μεταξύ τοΰ κλήρου καί τοΰ λαοΰ οί στέργοντες τα 
γενόμενα, ενώ άφ’ ετέρου ό φανατισμός καί τό μίσος τών άντιδρωντων κατά 
τής ένώσεως έ'φθασεν εις τό κατακόρυφον. Έν τφ μεταξύ οι διαδεχθέντες 
Γρηγόριον τον Γ Πάπαι Ίννοκέντιος ό Ε' καί Ιωάννης δ ΚΑ' έξηκολουθησαν 
συνεννοούμενοι προς τον αύτοκράτορα Μιχαήλ καί τον πατριάρχην Ιωαννην 
διά τήν τήρησιν τών προαποφασισθέντων, ό δέ Πάπας Νικόλαος ό Γ' εφάνη 
ετι άπαιτητικώτερος, άξιώσας διά τών άποσταλέντων εις Κωνσταντινούπολην 
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αντιπροσώπων αυτού ν’ άποδεχθώσιν οί. ορθόδοξοι απαντας τούς εξωτερι¬ 

κούς τύπους της Δυτικής Εκκλησίας καί συγχρόνως προέβαλε και άλλας παρα¬ 

λόγους απαιτήσεις, αϊτινες ήτο επόμενον να φανώσιν εις τον αύτοκράτορα 

ταπεινωτικά! και απαράδεκτοι. 

Τότε ό Μιχαήλ Παλαιολόγος συνησθάνθη την δύσκολον θέσιν, εις ήν 

τον περιήγαγεν ή μεγάλη ύποχωρητικότης κα! συγκατάβασις, ήν εδειξεν 

απ’ αρχής των συζητήσεων, διά τό περιβόητον ζήτημα τής ένώσεως, δέν ήτο 

όμως πλέον ευκολον νά μεταβάλη τακτικήν- έζήιησεν όθεν νά έξεύρη τρόπον 

συμβιβαστικής τίνος λύσεως. Προς τούτο εις συγκληθέν συνέδριον των άνω- 

τάτων πολιτικών αρχόντων καί των αρχιερέων εζήτησε νά πείση αυτούς δτι 

δέν εννοεί νά παρεκτροπή κατ’ έλάχιοτον των πατρίων δογμάτων, συγχρόνως 

όμως προ έτρεψε ν αυτούς ν’ άποφΰγωσιν εκδηλώσεις έχθρότητος προς τούς 

αντιπροσώπους τού άρχιερέως τής 'Ρώμης. Άλλα καί εις τό έγγραφον, δπερ 

παρεδωκεν εις τούς αντιπροσώπους τού Πάπα, προσεπάθησε μετά πολλής 

δεξιότητος ν’ αποφυγή την πέτραν τού σκανδάλου, τά περί τού ίίΗοςιιβ, 

κατά τά άλλα όμως εξυμνεί καί έκολάκευε μεθ’ υπερβολής τον άκρον αρχιε¬ 

ρέα. Προ παντός όμως ό Μιχαήλ Παλαιολόγος ήθελε νά πεισθώσιν οί αντι¬ 

πρόσωποι τού Πάπα δτι ούτος έπολιτεύετο προς τήν Εκκλησίαν τής “Ρώμης 

μετά ειλικρίνειας καί εύθύτητος καί προς τούτο, πλήν άλλλων τεκμηρίων, 

άπέστειλεν αυτούς, συνοδευομένους υπό τού Ιπιστηθίου αυτού φίλου, τού 

περίφημου μητροπολίτου Εφέσου Ισαάκ, εις τά δεσμωτήρια τής πόλεως, εν 

οίς εκρατούντο οί επισημότεροι των άντιδρώντων κατά τής ένώσεως. Μεταξύ 

των δεσμωτών τούτων συγκατηριθμούντο ούκ ολίγοι επιφανείς μεγιστάνες, 

ό Ανδρόνικος Παλαιολόγος, ό Ιωάννης Παλαιολόγος, ό Ίσαάκιος 'Ραοΰλ, 

συγγενείς τού αύτοκράτορος καί πολλοί άλλοι. Τούτο δμως δέν συνετέλεσεν 

ώστε νά ένισχυθή ή πεποίθησις τών αντιπροσώπων τού Πάπα περί τού δυνα¬ 

τού τής ενώσεως- τουναντίον ούτοι βλέποντες τήν πάνδημον αποδοκιμασίαν 

τών γενομένων, επανήλθον εις 'Ρώμην καί περιέγραψαν διά τών ζοφερωτέ- 

ρων χρωμάτων τήν επικρατούσαν κατάστασιν, διακηρύξαντες οτι ή έ'νωσις ήτο 

αδύνατος. Ό διαδεχθείς τον Πάπαν Νικόλαον τον Γ' Μαρίνος δ Δ' μαΟών) 

φαίνεται, δτι κατά τό τελευταΐον συγκληθέν υπό τού Παλαιολόγου συνέδριον 

ούτος έπέδειξεν έπαμφοτερίζουσαν στάσιν καί υποπτευθείς ώς οΰχί ειλικρινή 

τήν προς τήν Εκκλησίαν τής 'Ρώμης πολιτείαν αυτού, ου μόνον ήρνήθη νά 

δεχθή τούς απεσταλμένους τού αύτοκράτορος, άλλα καί άφώριοεν αυτόν. 

Παρ’ ολα ταΰτα ό Μιχαήλ Παλαιολόγος δέν εζήτησε νά άκυρώση τον Τόμον 

τής ένώσεως, άλλ’ έξηκολούθησε τον διωγμόν κατά τών άντιδραόντων μετά 

χαρακτηριστικής επιμονής καί σκληρότητος. Πλεϊστοι δσοι εξ αυτών ύπεβλή- 

σαν εις βασάνους, άλλοι έτυφλώθησαν, άλλοι εγλωσσοκοπήθησαν, τούτο δέ 

συνετέλεσεν, ώστε νά κορυφωθή ή άγανάκτησις καί τό μίσος κατ’ αυτού. 

Χαρακτηριστικόν δέ τής τοιαύτης έχθρότητος είναι δτι, δτε άπέθανεν ο αύτο- 
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κράεωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος τήν 11 Δεκεμβρίου 1282, έστερήθη τής νενο- 

μισμένης επισήμου βασιλικής ταφής. 

Έκ τής ανωτέρω ιστορικής αναδρομής εξάγεται, δτι κατά τό μακρόν 

χρονικόν διάστημα, καθ’ δ διήρκεσαν αΐ διαπραγματεύσεις διά τήν ενωσιν 

τών Εκκλησιών, δ Μιχαήλ Παλαιολόγος έπέμεινεν άκλονήτως, παρά πάσαν 

άντίδρασιν, εις τήν άπόφασιν αυτού, δπως έπιτύχη τήν ενωσιν ταύτην καί 

δη προς τούτο μετήλθε παντοϊα μέσα πειθούς καί βίας, δπως μεταπείση τούς 

άντιφρονούντας. Είχε δέ πάντοτε ϊσχυράν μερίδα τόσον εις τον κλήρον όσον 

καί εις τήν στρατιωτικήν καί πολιτικήν ιεραρχίαν, ήτις άπεδέχετο τάς περί 

τής ένώσεως ιδέας αυτού καί δι’ ής κατώρθου νά επιβάλλεται είς τους αντι- 

δρώντας. 'Ωσαύτως έκ τής ανωτέρω ιστορικής αναδρομής εξάγεται δτι πολυά¬ 

ριθμα συνεκάλεσεν δ αύτοκράτωρ συνέδρια καί συμβούλια διά τό έπίμαχον 

ζήτημα τής ένώσεως, ώς δέ εΐπομεν καί εν αρχή τής παρούσης μελέτης, 

τοιαύτα ζητήματα συνεζητοΰντο καί είς τό βασιλικόν σέκρετον. Πιθανώτατα 

λοιπόν ή ενταύθα δημοσιευομένη σφραγίς έχρησιμοποιήθη είς έγγραφα έκδο- 

θέντα υπό τού βασιλικού σεκρέτου σχετικώς προς τό ζήτημα τής ένώσεως. 

Εντεύθεν δ’ έξηγεϊται διά τί. έν τή σφραγίδι ό Μιχαήλ Παλαιολόγος είκονί- 

ζεται φέρων επί τής κεφαλής έν δισκω προτομήν τού Χριστού. Διά τούτου 

ήθέλησαν νά δηλώσουν δτι δ αύεοκράτωρ έπεθύμει τήν ενωσιν τών Εκκλη¬ 

σιών υπό τήν σκέπην αυτού τού ίδρυτού τής χριστιανικής θρησκείας. 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 



ΓΑΒΡΙΗΛ Ο Γ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ (1702-1707) 

Μετά τον εν ετει 1702, κατά μήνα Αύγουστον, θάνατον του από Προΰσης 

οικουμενικού πατριάρχου Καλλινίκου Β', του επιλεγόμενου Άκαρνάνος, 

ανέρχεται τον οικουμενικόν θρόνον ό μητροπολίτης Χαλκηδόνος Γαβριήλ τω 

αυτφ μην! Αύγούστω, ήμερα 29*, κατά τό επί τή εκλογή αυτοί εκδοθέν 

Συνοδικόν, οπερ παρακατιόντες δημοσιεΰομεν. Του Γαβριήλ άμφότεροι οί 

γονείς ήσαν ’Άνδριοι τήν πατρίδα, αυτός όμως εγεννήθη έν Σμύρνη, ένθα 

εΐχον έγκατασταθή οί γονείς του, διό και παρ’ άλλων μέν καλείται Άνδριος, 

παρ’ άλλων δέ Σμυρναΐος 1. 

Ό Γαβριήλ έπατριάρχευσεν είρηνικώς και όσίως έπί έτη πέντε καί 

μήνας δυο, ήτοι μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1707, δτε μετέστη προς Κύριον 2. 

Ό Μελέτιος εν τουτοις λέγει δτι «ό Γαβριήλ ετελείωσε κατά Μάϊον του 1707, 

πατριαρχεΰσας έτη πέντε, κατ’ άλλους πέντε έτη καί μήνας δυο, κατ’ άλλους 

τέσσαρα. Τον χρόνον τής πατριαρχείας του Γαβριήλ Γ' εσφαλμένους καθο¬ 

ρίζει ό Καισάριος Δαπόντες 3, καθώς καί ό Κύριλλος Λαυριώτης, όρθώς μέν 

σημείου μένος ως χρόνον τής ανόδου του εις τον πατριαρχικόν θρόνον τό έτος 

1702, έσφαλμένως δέ περιορίζων εις τέσσαρα μόνον έτη τήν πατριαρχείαν του: 

(1702). 'Η Σύνοδος δ’ ένέκρινε τφ θρόνοι Οίκονμένης 
Γαβριήλ τον πανάριοτον Άγιον Χαλκηδόνος, 

ώς νουνεχή και φρόνιμον, πραον ειρηνικόν τε, 

ποιμαίνειν και προ'ίστασθαι Πατριαρχείοις θρόνω. 

Ουτος δ' έπατριάρχευαε θεοφιλώς, ήπίως, 

εις έτη μόνον τέσσαρα, ειτα άφέθη μόνος, 

βίους <5έ μικρόν, ύστερον εξέλιπε τον βίου. 

(1706). Τότε λοιπόν Κυπριανός ό άγιος Βερροίας 
τον θρόνον διεδέξατο . . . 4. 

1 Βλ. Κατάλογον των μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχευσάντων 

επί τής Άγαρηνής τυραννίδος, έν «Ευαγγελικοί Κήρυκι», ετει Τ', σ. 445 κ.έ , έκ χειρο¬ 

γράφου αποκειμένου έν τή έν Πάτμιρ εΰαγεϊ μονή. Συγγραφεΰς τοΰ χειρογράφου φαίνε¬ 

ται Νεόφυτός τις άρχιερεύς, έξεδόθη δέ τό χειρόγραφον υπό Ία». Σακελλίωνος. 

2 Μανουήλ Ί. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 614. 

3 Καισαρίου Δαπόντε, Χρονογράφος, έν Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Κ.ϊΝ. Σάθα, 

τ. Γ’, σ. 62, έν Βενετία 1872. 

4 Κυρ ίλλου Λαυρ ιώτου, Πατριαρχικόν Χρονικόν, στ. 924-932, εκδ. Μ. Γεδεών, 

έν Τ' τ. «Αθηναίου». 
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Ό Κύριλλος Λαυριώτης σφάλλεται καί εις τά άψορώντα τό τέλος τής 
πατριαρχείας τοΰ Γαβριήλ Γ', διότι είνε ίστορικώς έξηκριβωμένον, ώς εφεξής 
θέλομεν ΐδει, δτι ουτος ετελεύτησε τον βίον έν ενεργεία ών πατριάρχης. 

Όρθότερον ιστορεί τά κατά τον Γαβριήλ Γ' ό Ύψηλάντης, γράψων δτι 
ουτος. άνήλθεν εις τον πατριαρχικόν θρόνον τω 1702 πατριαρχεΰσας μέχρι 
και τοΰ 1707 Γ Ό μητροπολίτης Σμύρνης Παρθένιος, αρχαιότερος των προ- 

μνημονευθέντων καί γνάιστης των πραγμάτων, λέγει δτι ό Γαβριήλ πατριαρ- 

χεύσας έτη πέντε καί μήνας δυο καί ήμισυν, άπέθανε τή 16 Όκτωβρίου τοΰ 
1707, δ έστι διέμεινεν επί τοΰ θρόνου από Αύγοΰστου τοΰ 1702 μέχρι των 
μέσων Οκτωβρίου τοΰ 1707. Έπιπολαίως δ’ο ΙνΰρΛλος Λαυριώτης στιχουρ- 

γών οΰκ όρΟώς λέγει, δτι ό Γαβριήλ έπατριάρχευσεν από τοΰ 1702- 1706, 

ήτοι έτη τέσσαρα και εξεβλήθη τοΰ θρόνου. Προσθέτει δ’ ό Σμύρνης Παρ¬ 

θένιος, δτι ό θάνατος τοΰ Γαβριήλ «έδωσε προς πάντας τούς ευσεβείς 
χριστιανούς μεγαλωτάτην λύπην καί θρήνον επειδή έπολιτεΰθη εις τον οικου¬ 

μενικόν θρόνον εύαρέστως καί εύσεβώς» 2. Τστέον έν τουτοις, καθ’ ά καί 
αλλαχού έσημειώσαμεν, δτι από τής άλώσεως μέχρι τουλάχιστον τοΰ 1727 

ούδενός σχεδόν πατριάρχου ό περί τήν διάρκειαν τής πατριαρχείας χρόνος 
είνε τελείως σαφής καί έξηκριβωμένος. 

Έπί τή εις τήν πατριαρχείαν άναρρήσει τοΰ Γαβριήλ Γ' έξεδόθη τό 
εξής στ.'νοδικόν: 

«Ό τής θεαρχικής διαγνώσεως λόγοις άρρήτοις τήν υπέρ ημών πληρώ- 

σας οικονομίαν Χριστός ό σωτήρ ημών, καί τήν αγίαν αύτοΰ εκκλησίαν, ήν 
περ τω ίδίω περιεποιήσατο αΐμ.ατι, πήξας στερρώς τω έαυτοΰ θεμελίω, έπηγ- 

γείλατο παρείναι διά παντός έν αυτή ώς άντΛήπτσιρ αυτής, καί βοα διαρρή¬ 

δην έν τφ ίερφ αύτοΰ Εύαγγελίφ δτι: Έγώ είμι μεθ' υμών πάσας τας ημέ¬ 

ρας έως τής συντέλειας τοΰ αίώνος’ καί άλλαχόσε: Όπου δύο ή τρεις έστέ 
σννηγμένοι έν τφ §μφ όνόματι εκεί και έγόο έν μέσφ είμί' καί ούτως ού δια- 

λείπει τήν εκκλησιαστικήν ναΰν εις εύδιον καί άκΰμονα λιμένα διατηρεΐν αεί 
τή θεία αύτοΰ κηδεμονία- κρεΐττον γάρ μέλει αύτψ ημών ή ήμΐν ημών. Διό 
καί ή τοΰ Θεοΰ αγία εκκλησία άδιακόπως άπολαΰουσα αίθριας καί γαλήνης 
μένει διά παντός ατάραχος, καί τό κάλλιστα συμπεπηγός σώμα τοΰ ήμετέρου 
άποστολικοΰ θιάσου διατηρείται σώον καί άρτιον, επανθοΰσης αεί ήμΐν τής 
όντως θεάρεστου συμφυΐας καί σύμπνοιας, ή τή τοΰ θεού εύμενεία έπί μήκι- 
στον ήμΐν διαγένοιτο. 

τ Αθανασίου ΚομνηνοΟ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν "Αλωσιν (1453- 1789). 

Έκ χειρογράφου ανεκδότου της Ιεράς μονής τοΰ Σιγά, έκδιδόντος άρχιμ. Γερμανού 
Άφθονίδου, Σιναΐτου, έν Κιονσταντινουπόλει 1870, σ. 241 - 4 καί 267. Έξ άνεπιστασίας 
παρά τω Ύψηλάντη ό Γαβριήλ Γ' σημειοΰται ως Γαβριήλ Β'. 

2 Ματθ. Παρανίκα, Περί των πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, εν περιοδ. 

Ελληνικού Φιλολογ. Συλλόγου Κ/πόλεως, τ. ΙΘ' (1884 - 5), σ. 14 καί 16. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Ετος Γ. 'ζΟ 
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«Βούλεται δέ ήμΐν τό προοίμιον οτι μετά πεντεκσ.ιδεκαετή πατριαρχείαν 

κοιμηθέντος εν Κυρίω του αοιδίμου πατριάρχου Κυρ Καλλινίκου, και του 

αγίου πατριαρχικού θρόνου πατριαρχικής προστασίας στερηθέντος, παρεγε- 

νόμεδα ένταύθα εις Άδριανούπολιν, οπού τό βασίλειον τάς διατριβάς ήδη 

ποιεΐ, πάντες οί παρατυχόντες συνάδελφοί αρχιερείς, καί την είρημένην θεά- 

ρεστον συμψυΐαν κα'ι σύμπνοιαν εχοντες συνεστήσαμεν κοινήν συνέλευσιν, και 

μετά την έπίκλησιν του Παναγίου Πνεύματος, κοινή γνώμη καί εκλογή-,ημών, 

καί καλή υποθήκη των έξοχωτάτων κληρικών καί ευγενεστάτων αρχόντων τής 

Κωνσταντινουπόλεως και παντός του Χριστωνΰμου λαοϋ, έξελέχθη καί άνερ- 

ρήθη εις τον πατριαρχικόν και οικουμενικόν θρόνον 6 πανιερώτατος καί 

λογιώτατος μητροπολίτης Χαλκηδόνος Κυρ Γαβριήλ, άνήρ εκ νεαράς ηλι¬ 

κίας άνατεθραμμένος εν τφ κόλπω τής Μεγάλης Εκκλησίας,* και πάση εκκλη¬ 

σιαστική παιδεία καί μαθήσει καλώς και ακριβώς εξησκημένος, άρεταΐς τέ 

πάσαις κοσμούμενος, καί βίου λαμπρότητι καί πείρεμπραγμάτων τά μέγιστα 

διαπρεπών, μάλιστα δέ καί θεοσεβεία καί φρονήσει, συνέσει τε καί επιείκεια 

τρόπων πολλώ τινι μέτρφ ύπερανιστάμενος. 

«Μετά δέ την κοινήν αυτού εκλογήν άντίξοόν τι άδοκήτως τοΐς ήμετέ- 

ροις επέπεσε πράγμασί' συμβάσης γάρ μεταβολής τού Επιτρόπου τής κρα- 

ταιάς βασιλείας έδέησε χρόνον ικανόν παρεδρεϋσαι καί παραμεΐναι τή :Αδρια- 

νουπόλει, μέχρι τής έλεύσεως δηλαδή του μέλλοντος επιτραπήναι τήν άνωτά- 

την διοίκησιν τής αρχής. "Ινα μή τοίνυν καί επί τοσούτον χρόνον ή ήμετέρα 

όμήγυρις τής αναγκαίας πατριαρχικής προστασίας καί ακολούθως ή πάσα 

εκκλησία τής προσηκούσης διοικήσεως στερίσκηται, γενομένης αΰθις συνελεύ- 

σεως, εύρέθη πάντως χρησιμεύον καί λυσιτελούν τήγπαρούση καταστάσει των 

ήμετέρων πραγμάτων έπιλαβέσθαι τήν αυτού πανιερότητα, δίχα τίνος ανα¬ 

βολής, τής άνηκούσης αυτή διοικήσεως. Καί δή άπεφάνθη γνώμη κοινή 

συνοδική γενέσθαι ενταύθα τήν αυτής μετάθεσιν, δπως αυτός μεν άρχοιτο 

κανονικώς πατριαρχεύειν, ημείς δέ άπολαύοιμεν τής έφετής ήμΐν ησυχίας, καί 

πάντες γένοιντο των συνήθων από τής πατριαρχικής προστασίας αγαθών 

μέτοχου έδοξε δέ ήμΐν εύλόγως ή τοιαύτη άπόφασις ώς έρειδομένη τή νύν 

έπειγούση χρεία καί ανάγκη. ?Ης τίνος άποφάσεως εις ένδειξιν έγένετο καί 

τό παρόν συνοδικόν ημών, καταστρωθέν έν τωδε τφ ίερώ κώδικι τής τού 

Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας- ,αψβ', αύγούστου κθ'». 

Πολλαχώς άπο εθνικής άπόψεως ευεργετική καί πολυσχιδής ύπήρξεν ή 

δράσις τού Γαβριήλ Γ'. Τή πρωτοβουλία καί προτροπή αυτού συνεστήθη ή 

πρώτη εν Σμύρνη ελληνική σχολή, εις ήν έκλήθη διδάσκαλος Διαμαντής 

ό 'Ρύσιος, προς μητρός πάππος τού σοφού Κοραή 1. Ό Διαμαντής 'Ρύσιος 

1 Άδ. Κοραή, Συλλογή Προλεγομένων, Παρίσιοι 1833, σ. θ'. Ματθαίου Παρα- 

νίκα, Ιστορία τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, 1885, σ. 3. 
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προθύμως έδέχθη τήν πρόσκλησιν τού Πατριάρχου καί τών Σμυρναίων, και 

μετέβη εις τήν Σμύρνην περί τά μέσα τού 1706, καί ούχί τώ 1708, ώς άνα¬ 

κριβώς γράφει ό Παρανίκας 1. Όποια δέ ή το ή διανοητική κατά στάσις τών 

Σμύρνα ίων κατά τήν εποχήν ταύτην μανθάνομεν παρ’ αυτού τού Κοραή, 

ρητώς λέγοντος, οτι άρχομένου τού ΙΗ' αίώνος, έν Σμύρνη τέσσαρες σχεδόν 

μόναι γυναίκες έγνώριζον νά άναγινώσκωσι καί νά γράφωσιν, αί θυγατέρες 

τού 'Ρυσίου, ήτοι ή μήτηρ τού Κοραή Θωμαΐς καί αί τρεις άδελφαί αυτής 

Αναστασία, Θεοδώρα καί Ευδοκία 2. 

Πιστώς δ’ έχόμενος τών παραδόσεοιν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, ής 

θεόθεν έτάχθη ό ύπατος ταγός, ό Γαβριήλ Γ' άπεκήρυξεν τω 1704 δι’ εγκυ¬ 

κλίου Συνοδικής επιστολής τήν είς τήν χυδαίαν διάλεκτον καί κατά λέξιν 

μετάφρασιν τών ιερών Γραφών, ώς περιττήν καί ανωφελή οΰσαν- «ή γάρ 

έννοια, λέγει, καί τό βάθος τών νοημάτων τών ιερών Γραφών, χωρίς εξηγη¬ 

τών θείων Πατέρων τής Εκκλησίας, ουδέ αύτοΐς τοΐς έπισταμένοις τήν έλληνι- 

κήν διάλεκτον πρόχειρός έστι καί εύκατάληπτος, πολλού γε δει τφ άπλφ λαφ» 3. 

Τφ 1706 πληροφορηθείς ό αοίδιμος πατριάρχης, οτι έν τή ίδιαιτέρφ 

πατρίδι του ’Άνδρφ οί περινοστοϋντες τήν νήσον έπί σκοπφ προπαγανδι- 

στικφ πολυπληθείς δυτικοί ιερείς πολλαχώς ήγοινίζοντο νά έπηρεάσωσι τήν 

θρησκευτικήν συνείδησιν τών νησιωτών, πολλούς τών οποίων είχον κατορθοό- 

σει καί νά σαγηνεύσωσιν εις τάς τεχνηέντως έξυφαινομένας πλεκτάνας των, 

άπηύθυνε προς τούς Άνδρίους τό εξής πολλού λόγου άξιον έγγραφον, είς 

απλήν γλώσσαν γεγραμμένον, δπως εινε τούτο καταληπτόν είς δλους. Τό 

έγγραφον τούτο, δημοσιευΟέν άλλοτε πλημμελώς καί μετά παραλ,είψεων, έκδί- 

δομεν ώδε ώς ακριβώς έχει: 

1 Παρανίκας, Ένθ’ άν. Έκ τού Παρανίκα μεταγραφών τήν έσφαλμένην πληρο¬ 

φορίαν μεταδίδει ταύτην καί ό αρχιμανδρίτης, ειτα μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλο- 

πόλεως καί νύν Μεσσηνίας Πολύκαρπος Συνοδινός είς τήν βιογραφίαν Κωνσταντίνου 

Οικονόμου τοϋ έξ Οικονόμων έν «Εκκλησιαστική» Φάρφ» Αλεξάνδρειάς, έτος 1910, 

σ. 458 κ.έ. Έπί πλέον δέ ό Πολύκαρπος Συνοδινός καλεΐ τον Διαμαντήν Τύσιον Δ ι α- 

μαντήν Τώσσον, πάντως έκ τυπογραφικής άνεπιστασίας. 

2 Κοραής, Ένθ’ άν. βλ. καί ’ΔΟ. Παπαδοπούλου Κέραμέ ως, Ανέκδοτα 

έγγραφα περί τού έν Σμύρνη διδασκάλου Διαμαντή 'Ρυσίου (1706-1747), έν περιοδ. 

«Παρνασσφ», τ. Δ' (ετ. 1880), σ. 203 κ.έ. Εύαγγ. ’Ι ω. Σαβράμη, Ό Διαμαντής 

'Ρύσιος, έν περιοδ. «Θεολογία» τόμ. I (1932) σελ. 264-266. 

3 Μητροπολίτου Κυρίκου Ματθαίου, Άντίρρησις προς τήν έν εΐδει απο¬ 

λογίας περί τής είς τό χυδαϊον ιδίωμα μεταφράσεως τών Ιερών Γραφών άποσταλεΐσαν 

τή τοϋ Χριστού Μεγάλη Εκκλησία επιστολήν τού μακαρίτου Τουρνόβου Ίλαρίωνος 

καί εισαγωγή Π. Μ. Σαμουήλ Κυπρίου, έν Κοινσταντινουπόλει 1841. Βλ. αυτόθι τήν 

προς τον τότε μητροπολίτην Σμύρνης επιστολήν τής μεγάλης Εκκλησίας, σ. κγ', νγ' -νς' 

καί 16. Πρβλ. Μ. I. Γεδεών, Κανονικοί Διατάξεις, τ. Α', σ. 106-109. Περί δέ τών κατά 

διαφόρους έποχάς γενομένων μεταφράσεων τού Ευαγγελίου είς τήν Νεοελληνικήν βλ. 

Κρυυμβάχερ-Χατζιδάκι, Τό πρόβλημα τής γραφομένης κλπ. 
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γ Γαβριήλ, ελέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας (Ρώμης 

καί Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Τ Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε "Ανδρου, εν άγίω πν ευ μάτι αγαπητέ 

αδελφέ και συλλειτουργέ, κα'ι εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς παν- 

5 των των υποκειμένων αύιή χωρίων, και χρήσιμοι άρχοντες, κα'ι λοιποί ευλο¬ 

γημένοι χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά τής ημών μετριόνητος, χάρις 

εΐη ΰμΐν καί ειρήνη από Θεοΐί παντοκράτορος καί Κυρίου ημών Ιησού 

Χρίστου, παρ’ ημών δέ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις. 

«Άνίσως καί οί βοσκοί εκείνοι, όπου έμπιστευθοΰσι νά ποιμαίνωσιν 
10 άλογα ζώα, ωσάν πρόβατα καί βόας καί άλλα τοιαΰτα, πρέπει νά έχωσι πολ¬ 

λή ν καί έπιμεμελημένην φροντίδα εις τό νά περιάγωσι τά ποίμνιά τους εις 
τόπους χλοερούς καί υδατώδεις, διά νά τρέφωνται λιπαρώς καί χορταστικούς, 

καί νά γίνονται εύσαρκα καί εύρωστα, έπειτα καί νά άγρυπνώσι δι’ όλης τής 
νυκτός φυλάττοντές τα μέ προσοχήν από τούς άρπακτικούς λύκους καί τά 

15 άλλα αίμοβόρα καί άγρια θηρία, μήποτε καί από άμέλειά τους έπέλθη εις 
έκεϊνα καμμία δόλιος αρπαγή καί βλάβη, καί ύστερον ού μόνον νά χάσουν 
τον μισθόν τους, αλλά καί ε’ις ζημίαν νά περιπέσω σι, πόσην άρα λογιάζετε 
περισσό τέραν καί θερμοτέραν φροντίδα, πρέπει νά έχω μ εν ημείς δπου θεόθεν 
ένεπιστεύΟημεν τοσοΰτον λογικόν τού Κυρίου ποίμνιον, πάντας λέγομεν τούς 

20 πιστούς καί ευσεβείς χριστιανούς, τά γνήσια τέκνα τής αγίας άποστολικής καί 
ανατολικής Εκκλησίας, εις τό νά προνοώμεν δηλονότι καί νά άνταγωνιζώ- 

μεθα κυρίως καί εξαίρετος, όχι διά σωματικός χρείας καί βιωτικάς απολαύ¬ 

σεις, άλλα δύ αυτήν τήν κοινήν σας -ψυχικήν σωτηρίαν, καί την τής εύσεβείας 
ακράδαντου στερέωσιν, καί μάλιστα όταν γνωρίσωμεν πα>ς βλάπτονται τινες 

2ό χριστιανοί από ξέναις, άλλότριαίς τε καί δολεραίς διδασκαλίαις των υποκρι¬ 

τών καί κεκαπηλευμενών διδασκάλων, καί κινδυνεύουσι νά παρασαλευθώσιν 
από τά ορθά καί πατροπαράδοτα δόγματα τής αγίας ανατολικής τού Χριστού 
εκκλησίας; Βέβαιον είναι ώς τότε χρεωστούμεν νά καταβάλλωμεν πολύν 
αγώνα εις τό νά τούς στηρίζωμεν καί νά τούς θερμαίνωμεν, διά νά στεκών - 

30 ται εις τό θεμέλιον των καθαρών καί ορδών δογμάτων τής άμωμήτου ημών 
πίστεως, καί παντοίοις τρόποις νά μή τούς άφίνωμεν νά ξεκλίνωσι καί νά 
πάθωσι ψυχοφθόρον απάτην έξ επιβουλής πονηράς εκείνων, όπου αείποτε 
εις τούτο τό εργον εύκαιρούσι καί καταγίνονται νά ταράττωσι καί νά συγχί- 
ζωσι τήν ανατολικήν εκκλησίαν καί νά σπουδάζουν άόκνως πώς νά δελεάσουν 

35 τούς αφελείς χριστιανούς τού ήμετέρου ορθοδόξου πληρώματος, εκείνους, 

λέγομεν, όπου δεν έχουν τόσην δύναμιν παιδείας καί γραμμάτων εις κατά- 

ληψιν βαθυτέρων νοημάτων καί εκκλησιαστικών υποθέσεων διό καί οί τοι- 
ούτοι πεπονηρευμένοι άνθρωποι ύποκρινόμενοι έξωθεν επίπλαστου αγιότητα, 

καί τάχα βίου καθαρότητα καί κάποια άλλα ήθη προβατόσχημα, μέ τά τοι- 
40 αύτα άποπλανούσι τούς άπλουστέρους, καί τούς σύρουσι λανθανόντως εις τά 
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ίδικά τους κίβδηλα καί διεφθαρμένα νεωτερίσματα καί φρονήματα, τά όποια 
πολλάκις κατά τούς αρχαίους καιρούς μέ ταΐς άληθιναΐς καί άκριβαίς άντιλο- 

γίαις, άπόδειξαίς τε καί γραφικαίς μαρτυρίαις των θεοφόρων καί θεοπνεΰσταη· 

διδασκάλων άπάσης τής καθ’ ημάς αγίας Εκκλησίας έγυμνώθησαν, καί έξου- 

θενώθησαν όμοϋ, καί άπεβλήθησαν, ώς μακράν άπέχοντα τής υγιούς δίδασκα- 5 

λίας καί ειλικρινούς πίστεως, καί ωσάν όπου είναι κατά πεισμονήν ύπερή- 

φανον αντικείμενα τή όντως άληθεία, καί υστερογενή εφευρήματα· επειδή καί 
οί ιεροί καί πνευματοφόροι πατέρες, οί κήρυκες τής αλήθειας, καί των πανευ- 

φήμων Αποστόλων οί όντως διάδοχοι, οί όποιοι κατά τούς καιρούς οπού 
έπανεκροτήθησαν αί Οικουμενικά! καί άγιαι Σύνοδοι διά Πνεύματος αγίου ίο 
καί βασιλικών θεσπισμάτων, πάσαν μέν αιρετικήν καί κακόφρονα άκανθαν 
έξερρίζωσαν μέ τήν μάχαιραν τού Πνεύματος από τό χωράφιον τού καθαρού 
σπόρου, τούτέστι τής υγιούς διδασκαλίας, διηρμήνευσαν δέ καί εβεβαίωσαν 
γραφικαίς άποδείξεσι τά ευσεβή καί θεοπαράδοτα δόγματα τής ορθοδόξου 
ημών πίστεως, προγνωρίσαντες ώς πεφωτισμένοι μέ τούς διορατικούς των Τδ 
οφθαλμούς τον άσπονδον πόλεμον, οπού έμελλον μετά ταύτα νά διεγείρουν 
συνεχώς κατά τής Ανατολικής Εκκλησίας εκείνοι, οπού από μακράς των καί 
πονηράς συνήθειας χαίρονται αείποτε εις τά φρενοβλαβή νεωτερίσματα, καί 
αγαπούν νά πλάττουν έξ ιδίας διανοίας αλλόκοτα φρονήματα, εκείνοι λέγομεν 
οί άγιοι έμπνευσθέντες θεοφρόνως μάς τά έπαρέδωκαν εν επιταγή καί λόγιο 20 

Κυρίου νά τά φυλάττωμεν καθαρά καί άδολα καί άνεπιβούλευτα, καί νά τά 
περικρατώμεν νοΐ τε καί καρδίρ. ώς θείαν τινά παρακαταθήκην και πλούτον 
ουράνιον καί σωτήριον, παραγγείλαντες παντί τώ εκκλησιαστικά» των δρθοδό- 

ξων συστήματι μέ ρηταΐς καί έγγραφαις διαταγαις νά στεκώμασθεν άπαξά- 

παντες ακλόνητοι καί άμετάτρεπτοι εις αυτά τά πατροπαράδοτα δόγματα, 25 

κατ’ ούδέν παρεγκλίνοντες ένθεν καί ένθεν, ούτε νά προσέχωμεν όλως εις 
άλλαις διδαχαΐς καί έρμηνείαις ετεροδόξων ανθρώπων, τών ΰποκρινομένων 
μέν αλήθειαν εις τό φανερόν, εις δέ τό κρυπτόν έχόντων περισκεπασμένον 
όλον τό ψεύδος καί τό δολερόν φαρμάκι τής κακοδοξίας τους, εκφωνήσαντες 
καί άράς καί φοβερά επιτίμια εις τούς ιερούς αυτών κανόνας καί εις άλλα 30 

τους συγγράμματα κατ’ εκείνων οπού ήθελαν τολμήσει ποτέ είτε από τούς 
προστάτας τών Εκκλησιών, ε’ίτε από τούς τής ύποδεεστέρας τάξεως, νά παρα- 

σαλεύσουν μέ προσθήκην ή άψαίρεσιν, ή νά επινοήσουν άλλα τινά νειότερα 
καινοτομήματα παρά τά κείμενα. Καί ευλογητός 6 θεός, ό αεί εύδοκών επί 
τούς φοβούμενους τό άγιον αυτού ό'νομα καί τοΐς άγαπώσιν αυτόν έξ δλης 35 

καρδίας, οτι όλα τά πιστά θρέμματα τής Ανατολικής Εκκλησίας, οί ευσεβείς 
δηλονότι χριστιανοί, οί κατοικούντες τά τε κατά Άνατο/ιήν μέρη, ΰπερβό- 

ρειά τε καί κατά την 'Ρούμελην, τής τε Μαύρης θαλάσσης καί τά παράλια 
άπάσης τής Άσπρης θαλάσσης, καί απλώς από περάτων έως περάτων τών 
κλιμάτων αυτής, άνδρες τε καί γυναίκες καί πάσα ηλικία, μέ όλον οπού εΰρί- 40 
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σκονται τό πλεϊστον αυτών μέρος υπό βαρΰτερον ζυγόν δουλείας παρ' άλλους, 

στέκονται μέχρι τής σήμερον στερεοί καί ασάλευτοι εις τά αρχαία καί πατρικά 

δόγματα τής μητρός των αγίας Εκκλησίας, καί υπομένουν άνδρείως μετά 

χαράς πάσαν έπερχομένην θλΐψιν καί ανάγκην καί τόσην ζέσιν έχουσι καί 

5 προθυμίαν από εύλαβείας, ώστε, εάν γένηται, χρεία, νά χυσουν καί τό αίμά 

τοιν, καί αυτήν όμοΰ την ζωήν των νά παραδώσουν διά την ορθοδοξίαν 

καί ευσέβειαν. 

«Πώς ουν λοιπόν, καί με τί εύλογον στοχασμόν μόνοι εσείς όπου κατοι¬ 

κείτε εις τας νήσους ταΰτας παρά τους άλλους απανταχού χριστιανούς έλά- 

10 χατε νά είστε έτσι όλιγόψυχοι καί χλιαροί εις τήν πίστιν, όπου άρνήθητε 

τόσον εύκολα τον ζήλον τών γονέων καί προπατόρων σας, καί εκρίνατε 

δίκαιον νά προδώσητε τά αρχαία έθη εκείνα, όπου πρεσβεύει ή Ανατολική 

Εκκλησία από τον καιρόν τών αγίων Αποστόλων μέχρι τοΰ νυν καί νά 

πλαγιάσητε εις άλλα ξένα, ασυνήθη καί αλλόκοτα; Διότι όταν προσέχετε καί 

15 άκροάσθε αδιακρίτως ταίς διδαχαίς καί ερμηνείαις τών τυχόντων υποκριτών 

καί ψευδοδιδασκάλων, δελεαζόμενοι από ταίς κολακείαις καί δολομέναις τους 

ύπόκρισες, ακολουθεί τί άλλο νά γένη, παρά ολίγον κατ' ολίγον νά άποπλα- 

νηθήτε τελείως καί νά ξεκλίνετε, ξεχωρισθέντες από τής Ανατολικής Εκκλη¬ 

σίας, καί νά παραδοθήτε εις θρησκείαν έτερόφρονα; ’Ώ τής μεγάλης καί 

20 ψυχοφθόρου ζημίας! Καί γάρ επομένως κάμνει χρεία νά άποξενωθήτε καί 

από τήν αληθή χάριν τοΰ Θεού, καί τήν ελπίδα όπου πάντες έχομεν οί ορθό¬ 

δοξοι χριστιανοί νά άπολαΰσωμεν άναμφιβόλως τήν θείαν δόξαν καί βασι¬ 

λείαν τήν ουράνιον, ώς πιστοί καί στερεοί τών δογμάτων φυλακές· καί τοΰτο 

ότι είναι έτζι, νά σάς τό άποδείξωμεν μέ τοΰτο τό φανερόν καί αναντίρρητου 

25 υπόδειγμα, τό όποιον στοχασθήτέ το καλώς διά νά τό γνωρίσητε. Τό ευαγγε¬ 

λικόν κήρυγμα άφ’ οΰ έξέλαμψεν εις τήν οικουμένην, καί τά έθνη έφωτί- 

σθησαν τό φως τής θεογνωσίας, καί χριστιανοί ώνομάσθησαν, πάσαι αί 

Έκκλησίαι τής Δυσεως τά αυτά εφρονοΰσαν καί έδογμάτιζον δόγματα, καί 

μίαν σύμφωνον πίστιν καί ομολογίαν είχον, τήν οποίαν ημείς οί τής Άνα- 

30 τολικής Εκκλησίας κατά τούς όρους καί κανόνας τών Οικουμενικών Συνό¬ 

δων, παραγγελίας τε καί τά επιτίμια τών θεοφόρων Πατέρων, τήν έφυλάξα- 

μεν εως τήν σήμερον χάριτι Χριστού καθαράν καί άδολον από κάθε λογής 

έ'τερα καινοτομήματα καί ανθρώπων σφαλερά εφευρήματα- οί δέ Δυτικοί 

φυσιωθέντες από κενοδοξίας καί ματαίας φιλαρχίας καί θελήσαντες νά στη- 

35 ρίξουν άλλα νεώτερα παρά τά γεγραμμένα καί τετυπωμένα, όσα έκθέσμως 

έφαντάσθησαν καί έξω τής αλήθειας, προεξένησαν τό σχίσμα. 

«Έρωτώμεν δέ τώρα νά άκούσωμεν, άρά γε ποιον από τά δυο μέρη νά 

είναι υπεύθυνον εις μέμψιν καί κατάγνωσιν, ημείς τό ^Ανατολικόν, όπου εφυ- 

λάξαμεν καί φυλάττομεν τά ;πατροπαράδοτα δόγματα άμετάτρεπτα καί άπα- 

40 ράλλακτα, ή τό Δυτικόν, όπου παρακινηθέντες από τοΰ πάθους τής θεομισοΰς 
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ύψηλοψροσυνης παρέβησαν καί κατεπάτησαν τοσούτων Οικουμενικών Συν¬ 

όδων καί πνευματεμφόρων διδασκάλων θεόφρονα καί αληθέστατα δόγματα, 

καί άντεισήγαγον έτερα εναντία, ασυνήθη τε καί αλλόκοτα; Ανάγκη καί ό 

πλέον αγράμματος όπου θέλει είσται νά τό έγνωρίση αυτό καί νά τό όμολο- 

γήση, πώς ημείς, όποΰ έφυλάξαμεν τήν πίστιν άκαινοτόμητον, καθώς τήν δ 

παρελάβομεν, καί στεκόμεθα δι’ αυτήν μέχρι θανάτου, νά έχωμεν τον δίκαιον 

μισθόν τής ευγνωμοσύνης καί εύζήλου μας σταθερότηιος, εκείνοι δέ τό εναν¬ 

τίον έξ άποφάσεως νά είναι υπεύθυνοι νά δώσωσιν λόγον τφ Θεω εν ήμερα 

κρίσεως διά τήν σύγχυσιν καί ταραχήν όποΰ έπροξένησαν μεταξύ τών Εκκλη¬ 

σιών Ανατολής καί Δυσεως, καί διά χό όσα έκαινοτόμησαν, -καί καινοτο- 10 

μουντές δεν παύουσι, καί μάλιστα όποΰ δεν άρκοΰνται εις τον οίκεΐόν τους 

έξεκκλισμόν, αλλά πάσχουν καθημερούσιον νά έλκύσουν καί τούς έδιχούς μας 

εις τήν γνώμην τους, καθώς, ώς έμάθομεν, έβάλθησαν νά -ψαρέψουν καί 

εσάς όλους τούς χριστιανούς όποΰ κατοικείτε εις τήν νήσον αυτήν, καί νά 

σάς φέρουν εις τό ρητόν τους, καταπείθοντές σας νά άρνηθήτε ά'ρνησιν ΐό 

τελείαν τήν γνησίαν σας μητέρα τήν ^Ανατολικήν Εκκλησίαν- επειδή, ως 

έμάθομεν, παραχωρήσει Θεού τοσοΰτον ΐσχυσαν οί συνεχώς περιφερόμενοι 

φραγγοπατέρες καί διατρίβοντες εις τά μέρη αυτά ώστε νά αποπλανήσουν 

πολλούς χριστιανούς μέ ταίς δολεραίς τους πανουργίαις, καί ύποκρινόμενοι 

άγιωσύνην καί όσιότητα, καί νά^σάς καταπείθουν δολίως νά 'τούς έχετε εις 20 

περιποίησιν καί άκραν εύλάβειαν, καινά τούς νομίζετε άληθινούς-πνευμα- 

τικούς, έξομολογητάς τε καί διδασκάλους, τούς καπήλους τής αλήθειας. 

«Καί τί άλλο χειρότερον καί άθλιώτερον τής τοιαύτης δυστυχίας καί 

παραπλήξεως; Δέν έχει ή Εκκλησία μας βιβλία εις απλήν φράσιν περί πάσης 

ύποθέσεως καί μετάνοιας δηλονότι, καί έξομολογήσεως, όποΰ συμβάλλουν 25 

εις σωτηρίαν νά άναγινώσκητε; Έχάθηκαν πνευματικοί πατέρες τής Ανατο¬ 

λικής Εκκλησίας; Τίνος ένεκεν έτζι ευκόλως νά κλίνετε εις λόγια τοιούτων 

απατηλών καί ψευδοδιδασκάλων; Πώς στέργετε νά προδόίσητε πάτρια δό¬ 

γματα, καί νά αίχμαλοπισθήτε εις τήν λατινόφρονα θρησκείαν; Διά τούς 

τοιούτους παραγγέλλει καί ό ιερός Απόστολος λέγων βλέπετε τούς κυνας 30 

καί τούς κακούς έργάτας- καί γάρ αυτοί είναι αληθώς όποΰ πλανοΰσι τους 

άπλουστέρους- αλλά μάθετε καί γνώτε ότι δέν είναι άλλη ταύτης μεγαλήτερη 

αμαρτία- ό γάρ άθετών καί άρνούμενος τήν αγίαν τοΰ Θεοΰ Εκκλησίαν τήν 

μητέρα αυτού, αυτόν τον Χριστόν αθετεί, καί ώς προδότης μετά τοΰ Ιούδα 

λογίζεται. 35 

«Γινώσκετε λοιπόν ότι πολλήλύπην έλάβομεν άκούσαντες τήν άθλίαν 

αυτήν φήμην, όποΰ είναι αληθώς αξία θρήνου καί θλίψεως, καί έταράχθη- 

μεν τφ πνεύματι, άναλογισάμενοι κατά νοΰν τήν άθρόαν τοσούτου λαοΰ 

δυστυχίαν καί κατά ψυχήν απώλειαν τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα 

συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων Μητροπολιτών καί ύπερτίμων, έν 40 
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ό.γίφ Πνευματι αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, καί ώς χρέος 

έχοντες απαραίτητο*/ σας νουθετούμεν πατρικώς, καί πνευματικώς σάς παραγ- 

γέλλομεν, καί εν λόγω Κυρίου σάς διατάττομεν να σταθήτε μέ φόβον καί 

τρόμον, καί νά στοχασθήτε εις τί βάραθρον καί κρημνόν βαθύτατου μέλλετε 

δ νά ρίψετε τον εαυτόν σας αδίκως καί παρανόμους, καί νά φανητε άποστάται 

τής Ανατολικής Εκκλησίας, καί άρνηταί των προγονικών σας εθών καί 

δογμάτων, καί αφού διά την αυτήν παράβασιν χάσετε την έλπιζομένην χάριν 

τού Θεού, ήν προσδοκώμεν οί ορθόδοξοι, νά γίνετε καί εις όνειδος άγγέλοις 

καί άνθρωποις, ώστε καί οί δαίμονες, καί αυτοί οπού σάς έπλάνεσαν νά σάς 

10 περιγελούν, ωσάν οπού ευκόλως σάς ενίκησαν ώς αμαθείς καί ΐδιώτας, καί 

σάς υπέταξαν εις τά διεστραμμένα τους γνωμολογήματα. "Οθεν καί πάλιν 

σάς λέγομεν, περιμαζώξατε την διάνοιαν σας, καί σταθήτε στερεοί εις την 

πατροπαράδοτόν σας πίστιν, καί «παστρέψατε τά πρόσωπά σας από τούς 

πλάνους αυτούς καί πονηρούς ύποκριτάς, τούς Φραγγοπατέρας. Πείσατε τά 

15 ώτά σας καί μην ακούετε πλέον τάς διδαχάς τους, ότι είναι γεμάταις ψεύδους 

καί δόλου, καί ένθυμηθήτε τον ενθεον ζήλον καί την εύλάβειαν οπού είχαν 

οί πρόγονοί σας, εάν θέλετε νά είστε συμμέτοχοι των θείων επαγγελιών. 

Ιδού όπου ημείς δλον τό χρέος μας επληρώσαμβν προς πάντας υμάς διά 

τού παρόντος πατριαρχικού καί νουθετικού γράμματος, καί εί μεν υπακούσετε 

20 εις τά γεγραμμένα ταύτα, έχομεν καί ημείς τον μισθόν μας κερδεμένον εί δέ 

καί παρακούσετε ώς πεπλανημένοι άνθρωποι, θέλετε δώσει λόγον άναπολό- 

γητον έν τή φρικτή ημέρα τής επιφάνειας τού μεγάλου Θεού καί Σωτήρος 

ημών Ιησού Χριστού, έν ή ούκ ετι μένει καιρός μετάνοιας καί διορθώσεως· 

ού τό ά'πειρον έλεος δεόμεθα νά γεύση εις τάς καρδίας σας, καί νά σάς 

25 φωτίση νά κάμετε ώς γράφομεν, ΐνα ή χάρις του Θεού καί ή ήμετέρα ευλο¬ 

γία εΐη μετά πάντων υμών. 4Ψ<Γ'». 

Διά σπουδαίους δέ λόγους, τούς οποίους όμως συγεκριμένως άγνοούμεν, 

έπιχειρήσας ό Γαβριήλ Γ' ύπερπόντιον πλοΰν μετέβη εις Χάλλην τής Σαξω- 

νίας συνοδόν εχων τον “Αδριανουπόλεως Αθανάσιον, τον κατόπιν πατριάρ¬ 

χην διατελέσαντα (1709-1711). Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη συνήψε σχέσεις 

προς τόν Γαβριήλ ό τότε έν Όξωνία φοιπών Φραγκίσκος ό ΓΙροσαλέντης ό 

Κερκυραΐος, δστις καί έξέδωκε τω 1706, άναλώμασι πιθανώς τού Γαβριήλ, 

σπουδαίον απολογητικόν εργον υπό τόν περίεργον τίτλον: «Ό αιρετικός διδά¬ 

σκαλος υπό τον ορθοδόξου μαθητου ελεγχόμενος», δπερ καί άφιέρωσεν εις 

τόν Γαβριήλ Γ' λ Αφορμήν είς τήν έκπόνησιν τού έργου τούτου παρέσχεν 

1 Πλήρης ό τίτλος τού βιβλίου τού Προσαλέντη έχει ώδε: Ό αιρετικός διδάσκα?α>ς 

υπό τοΰ ορθοδόξου μαθητου ελεγχόμενος. Βιβλίον πάνυ χρήσιμον τοϊς όρθοδόξοις 

βεβαιοΰν τάς παραδόσεις καί τό σοφίσματα τοΰ Βενιαμίν Ούδρώφ, διδασκάλου τοΰ έν 

Βρεττανία Ελληνικού Φροντιστηρίου· άφιερωθέν μέν τφ παναγιωτάτω τε καί σοφωτάτο) 

κύριο.) ημών Γαβριήλ, άρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως; Νέας 'Ρώμης καί οίκουμενικω 
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εις τόν συγγραφέα ό έν τώ Έλλη νικώ Φροντιστήριο) τής Όξωνίας καθηγη¬ 

τής Βενιαμίν Ούδροόφ, ίταμώς προσβαλών «τήν άγραφον των Αποστόλων 

παράδοσιν* έν βιβλίφ τυπωθέντι τω 1704. Ό Ούδρώφ έζήτησεν επί πλέον 

και προφορικώς νά προσηλυτίση τούς "Ελληνας σπουδαστάς, υποσχόμενος εις 

αυτούς διαφόρους παροχάς καί κατορθώσας ώστε έ'νιοι έκ τούτων νά ένστερ- 

νισθώσι τά διδάγματα αυτού καί ν= άπαρνηθώσι τήν ορθόδοξον εκκλησίαν. 

ΓΙλήν τής προμνημονευθείσης άποφάσεως αυτού κατά τής είς τό χυδαΐον 

λεκτικόν μεταφράσεως των 'Αγίων Γραφών ή τού Γαβριήλ Γ' είνε γνωσταί 

καί πολλαί ά'λλαι κανονικαι διατάξεις, ών κυρκότεραι αί εξής: 

Κατά Όκτώβριον τού 1702 άπόφασις, δι’ ής τήν Έαιδεστόν, έπισκοπήν 

πρότερον ούσαν του Ήρακλείας, καί ύστερον είς αρχιεπισκοπήν τιμηθεΐσαν, 

παρεχώρησεν αύθις τω Ήρακλείας μητροπολίτη, έχοντι έν αυτή τόν θρό¬ 

νον του 2. 

Κατά Δεκέμβριον τού 1702 σιγίλλιον περί τής εν τή επαρχία Μονεμβα- 

σίας ίεράς μονής τής 'Αγίας Θεοτόκου (Μαρδάτζας) δ. 

Κατά Ιανουάριον τού 1703, πράξις κυρούσα τά τής έν Δρυϊνουπόλει 
μονής Κάμωνας. 

Κατά τό ίδιον έτος συγκατέταξε συνοδικώς μεταξύ τώ»ν αγίων τόν αρχιε¬ 

πίσκοπον Αίγίνης Διονύσιον Σιγούρον, Ζακύνθιον, τού οποίου τό λείψανον 

σώζεται σήμερον έν Ζακύνθφ θεωρούμενον θαυματουργόν 4. 

Τό αυτό έτος 1703, κατά μήνα Ιούνιον, ψήφω συνοδική δ Γαβριήλ Γ' 

έκύρωσε κατ’ αΐτησιν τών κατοίκων τής Αρχιεπισκοπής Κεφαλληνίας καί 

Ζακύνθου τήν υπό Αγγέλου Συμμαχίου συντεταγμένην Ακολουθίαν είς τόν 

άγιον Διονύσιον τόν Σιγούρον καί πανήγυριν έκανόνισε «περιγραφομένην 
εν μόναις ταύταις ταΐς νήσοις» ·\ 

πατριάρχη, συντεθέν δέ καί τυπιοθέν σπουδή, επιμελείς; τε καί δαπάνη τοΰ έν Ίεροδια- 

κόνοις ταπεινού Φραγκίσκου Προσαλεντου τού Κερκυραίου, ικανόν χρόνον τού αυτού 

Βενιαμίν Ούδρώφ εν Βοεττανίς άκούσαντος, κατά τό έτος τής ηλικίας αυτού κε'. Άμστε- 

λοδάμφ. Παρά Θεοδοίρφ καί Ένρίκφ Βρούην, έν έτει από Χριστού αψς'. Είς 12°ν. 

Τό έργον τούτο μετετυπώθη τό δεύτερον έν 'Λθήναις τω 1862 υπό Παύλου Λάμπρου, 

προτάξαντος καί τήν υπό Άνδρ. Μου.στοξύδου βιογραφίαν τού Προσαλεντου. Βλ. καί 

Εύλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, Θεόκ?*ητος ό ΓΙο?νυειδής καί τό Λεύκωμα αύτού 

έν Γερμανίς, « Θρακικά», τ. Δ' (1933) σ. 131. 

ι Βλ. σ. 6-7. 

2 Μελετίου Αθηνών. Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Γ', σελ. 4-84. Βλ. καί Παράρ¬ 

τημα ΙΖ' τόμου περιοδ. Φιλολογικού Σύλλογον Κωνσταντινουπόλεως, σ. 86-7. 

3 Άπόκειται έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίτον, Βαρρίεπιεπί; Οτεο, άριθ. 

704-7. Βλ. «Νέον Έλληνομνήμονα», τ. Γ' (1906), ο. 384. 

* Ν. Κατραμή, Φιλολογικά ’Α-υάλεκτα, έν Ζακύνθω 1880, σελ. 278. 

ό Έκδέδοται ή επιστολή αύτη τοΰ Γαβριήλ Γ' μετά πλείστων σφαλμάτων έν αρχή 

τής έν Άθήναις επιμελείς Σέργιου τού 'Ραφτάνη τφ 1844 τυπωθείσης Ακολουθίας τού 

έν άγίοις πατρός ημών Διονυοίου τοΰ Νέου, σ. ς'- ιδ'. Πρβλ. Κωνσταντίνου τοΰ 
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Κατ’ Απρίλιον τοϋ ΐδίου έτους 1703 πράξις κυροΰσα τα δίκαια της έν 

Χίω μονής τοϋ Προδρόμου των Μουνδών. 

Περί μεταθέσεως τοϋ κατά καιρόν Καισαρείας τής Παλαιστίνης εις τον 

θρόνον Ιεροσολύμων. 

Τή 12 Ίανουαρίου 1704 πράξις έπιτρέπουσα τφ ίεροκήρυκι Ήλία 

Μηνιάτη «την επιστασίαν τοϋ διδασκαλικού υπουργήματος» 4 

Κατά Φεβρουάριον τοΰ 1704 Σιγίλλιον, δΓ οΰ κηρύσσεται σταυροπη¬ 

γιακόν τό έν Σητεία τής Κρήτης μοναστήριον τής Θεοτόκου Άκρωτηριανής 

(σή μερον Τ ο π λ ο ΰ). 

ΜηνΙ Ίουλίφ 1704 Συνοδικόν γράμμα περί τής εορτής τής αγίας Ευφη¬ 

μίας. Συνυπογράφονται ό Εφέσου Θεοφάνης, ό Ήρακλείας και 'Ραιδεστοϋ 

Νεόφυτος, ό Κυρίκου Κύριλλος, ό Νικομήδειας Παρθένιος, ό Χαλκηδόνος 

Κωνστάντιος, ό 'Γραπεζοΰντος Νεκτάριος, ό Κρήτης Ίωάσαφ και ό Προϊ- 

λάβου Γρηγόριος2. 

Μηνι Αύγοΰστφ τοΰ 1704 Άπόφασις κατά τοΰ αρχιεπισκόπου Χαλδείας 

Φιλοθέου, παρ’ ενορίαν έπεμβαίνοντος είς χωρία τοΰ μητροπολίτου Τρα- 

πεζοΰντος 3. 

Κατά τό αυτό έτος 1704 Πράξις άποκαθιστώσα σταυροπηγιακήν την 

έν Χίψ μονήν Μηνά, Βίκτωρος κα'ι Βικεντίου. 

Κατά τό έτος 1705, Απριλίου α', Ινδ. γ'. Σιγίλλιον περιλαμβάνον λύσεις 

ζητημάτων προβληθέντων υπό τοΰ αρχιεπισκόπου πρώην Αχριδών και προ¬ 

έδρου τής μητροπόλεως Βοδενών Γερμανού, και αποδοκιμασία τής μή φανε- 

ράς έκφωνήσεως τοΰ «Λάβετε, φάγετε» έν τή θεία μυσταγωγία4. 

Κατ’ Αύγουστον τοΰ ίδιου έτους 1705 Περί των Σιναϊτών ·\ 

έξ Οικονόμων. Τά Σφζόμενα Φιλολογικά Συγγράμματα, τ. Α', ο. 345 καί τάς οχετι- 

κάς περί Αγίου Διονυσίου έργασίας τοΰ Σπυρ. δέΒιάξη καί τοΰ Λ. Ζιόη, Ό "Αγιος 

Διονύσιος, ο. 451 - 6. 

ι Βλ. περιοδ. «Πανδώραν» τ. ΙΕ', σ. 580. 

2 Καισαρίου Δ από ντε, Ιστορικός Κατάλογος των καθ’ ήμάς χρηματισάντο>ν 

επισήμων 'Ρωμαίων κλπ., έν Κ· Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ', έν Βενετία 

1872, σ. 99-100. Μ. I. Γεδεών, Χρονικά τοΰ Πατριαρχικού οίκου, σελ. 178 κ. έ. 

«Εκκλησιαστική Αλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως, τ. Δ' σ. 572. Α. Παπαδο- 

πούλου Κ ε ρ α μ έ ω ς, Κατάλογος των έν τφ Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγφ Κωνσταντινου¬ 

πόλεως χειρογράφων, έν Παραρτήματι ΙΘ' τόμ. Περιοδικού σ. 108. 

3 Π. Τ ρ ι α ν τ α φυ λ λί δ ου. Φυγάδες, σ. 144-6. 

4 Μαργαρίτου Κ ω ν στα ν τ ι ν ί δ ο υ, Γράμματα έκτου Αρχείου τής ΈλΛηνικής 

Κοινότητος Τεργέστης, έν «Εκκλησιαστικά Φάρψ» Αλεξάνδρειάς, έτ. Δ' (1911), τ. Η'· 

σ. 138-184. Μ. I. Γεδεών, Κανονικαι Διατάξεις, τ. Α', σ· 106-135 καί τ. Β'. σ. 406-417, 

Καλλινίκου Δελλικάνη, Τά έν τοΐς κώδιξι του πατριαρχικού αρχειοφυλακείου 

σφζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, τ. Γ', σ. 812-821. 

5 Παύλου Νεοκλέους, Τό κανονικόν δίκαιον τοΰ πατριαρχικού θρόνου των 

Ιεροσολύμων έπί τής αρχιεπισκοπής Σινά, έν Κωνσταντινουπόλει, 1868, σ. 119-128· 
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Κατά Μάρτιον τοϋ 1706. Σιγίλλιον, δΓ οΰ καθίσταται σταυροπηγιακόν 

τό έν Μήλφ μοναστήριον του αγίου Ίωάννου τοΰ Σιδεριανοΰ, δπερ πρότερον 

ήτο μετόχιον τής έν Πάτμφ μονής τοΰ αγίου Ίωάννου. 

Κατ’1 Απρίλιον τοΰ ΐδίου έτους 1706 Σιγίλλιον περί τοΰ έν τή επαρχία 

’Γραπεζοΰντος μοναστηριού τοΰ αγίου Γεωργίου επιλεγόμενου Περιστε- 

ρεώτα ή 

Τφ αύτφ έτει 1706, έν μηνι Αύγοΰστφ, ίνδ. ιδ' Σιγίλλιον περί τής κατά 

τήν επισκοπήν Κυδωνιάς έν Κρήτη και κατά τό χωρίον Μουρνιές μονής τοΰ 

αγίου ίερομάρτυρος Ελευθερίου 2. 

1706, Νοεμβρίου 15. Σιγίλλιον περί τοΰ έν τή νήσφ Σύμη μονυδρίου 

σεμνυνομένου επ’ όνόματι τοΰ παμμεγίστου Ταξιάρχου 3. 

1707, Ίανουαρίου 15 Σιγίλλιον περί τής έν Λακεδαίμονι μονής των 

Αγίων Ανάργυρων. "Αρχ. «Τό τούς έπ’ εύσεβεία σεμνυνομένους... » 4. 

1707, μηνι Όκτωβρίφ, ίνδ. α'. Επιστολή προς τον Πισιδίας μητροπο¬ 

λίτην περί συνοικεσίου τινός έξ αγχιστείας, έπιτραπέντος παρά τής Εκκλησίας 

διά φιλανθρωπίαν και διά λόγους συγκαταβάσεως καί οικονομίας. ’Άρχ. 

«Πολυτρόπους εΐδεν ή εκκλησιαστική πρόνοια» κτλ. 5. 

Αχρονολόγητος συνοδική επιστολή προς τον πατριάρχην "Αλεξάνδρειάς 

Γεράσιμον :Ίόν Β' περί καινοτομίας τινός αύτοΰ, καταγγελθείσης τή Μεγάλη 

Εκκλησία παρά τοΰ μητροπολίτου Λιβύης, τούτέστιν ότι «έν τή θεία ευχα¬ 

ριστία, Γπαρά »τό άνωθεν επικράτησαν έθος, τά μέν Κυριακά λόγια, τό 

«λάβετε» καί τά εξής άδιαπΰστφ φωνή λέγεσθαι παρά τοΰ ίερουργοΰντος 

αυτής τε (τής ύμ. μακαριότητος) καί πάντων των ύπ" αυτήν ιερέων — άτινα 

1 Άπόκειται έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων, δαρρίβτποπΐ; Ογοο, άριθ. 704-7. 

«Νέος Έλληνομνήμων», τ. Γ' (1906), σ. 385. Κ. Ν. Παπαμιχαλοποΰλου, ΙΙεριή- 

γησις είς τον Πόντον, Άθήνησι 1903, σ. 99 καί 112· 120. 

2 «Χριστιανική Κρήτη», Έτ. Β' (1914), τεΰχ. Β', σ. 217-222. Έκ κώδικι τοΰ 

Νεοφύτου Λητξάς καί Άγραφων άποκειμένω παρά τφ Πανιεριοτάτω μητροπολίτη πρ. 

Παραμυθίας κ. Άθηναγόρςι ύπάρχει επιστολή τοΰ Πατριάρχου Γαβριήλ Γ' τοΰ 1706 

πρός τόν πρώην Αχριδών καί πρόεδρον Βοδενών Γερμανόν. Τούτην οΰχί όλοκληρωτι- 

κώς έξέδωκεν ό Μ. Γεδεών, Τοϋ Γραικορρωμαϊκού Νομικού τά παραλειπόμενα. Ζητή¬ 

ματα προβληθέντα παρά τοϋ πρώην Αχριδών προέδρου Βοδενών, καί αποκρίσεις περί 

αυτών. (Έκκλησ. Αλήθεια έτ. Γ' σ. 357 - 365). 

3 Δημοσθ. Χαβιαρά, Συλλογή χριστιανικών επιγραφών καί περιγραφή χριστια¬ 

νικών αρχαιοτήτων τής νήσου Σύμης, «Βυζαντινά Χρονικά», ετ. ΙΘ' (1912), σ. 147-170. 

4 Έξεδόθη υπό Αγησιλάου Σγουρίτσα έν τφ έργφ του «Βασσαράς — Βέρροια», 

έν Άθήναις 1903, σ. 126 κ. έ. Πρβλ. Φαίδωνος Κουκουλέ, Αί έν τφ προ)ην δήμφ 

Οίνουνος Μοναί, περιοδ. Μαλεβός», έτ. Δ' (1924), σ. 302). 

5 Μ. I. Γεδεών, Κανονικαι Διατάξεις, τ. Β’, σ. 410-2. Α. Παπαδοπούλου 

Κεραμέως, Κατάλογος των έν τφ Έλλην. Φιλολογικφ Συλλόγφ Κωνσταντινουπόλεως 

χειρογράφων, έν Παραρτήματι ΙΘ' τ. τοΰ περιοδικού, σ. 99. Ό Γεδεών παρέλιπε νά 

σημεκόση τήν χρονολογίαν τοΰ εγγράφου κατά τήν έκδοσίν του. 
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αυτοί τε οΐ Απόστολοι και εφεξής οί διάδοχοι αυτών άχρι και ημών, μιμού¬ 

μενοι τον πριοτουργόν τοΰ μυστηρίου, τον κύριον ημών Τησοΰν Χριστόν, 

μεγαλοφώνως προφέρουσι, την όέ έντευξιν καί την επίκλησιν του παναγίου 

Π νεύματος,Άουτέσπ τό «ποίησαν» κτλ., ήτις από τής πρώτης -καταβολής τής 

του Χρίστου Εκκλησίας άχρι δεΰρο μυστικώς τελείται παρά τοΰ ίερέως, άνά- 

παλιν έκφωνείσθαι μεγαλοφώνως» κτλ. Ι. 

Σώζεται ωσαύτως τοΰ Γαβριήλ Γ' επιστολή φιλική καί αδελφική προς 

τον προμνησθέντα πατριάρχην “Αλεξανδρείας Γεράσιμον περί τής αυτής ύπο- 

θέσεως, κατά τήν κοινήν γεγραμμένην φράσιν τφ 1702. Έν τελεί τής επιστο¬ 

λής ταΰτης έπάγεται ό Γαβριήλ: «Εϊ δέ καί αφήσει (ή σή μακαριότης) τήν 

καινοτομηθεΐσαν ΰπ’ αυτής παραλλαγήν νά ενεργήται αυτόθι, τότε θέλει 

ακολουθήσει πάλιν παρά τοΰ οίκουμενικοΰ θρόνου τό ποιητέον, δστις προς 

τοΐς ά'λλοις προνομίοις κέκτηται διευθετεΐν καί ρυθμίζειν τό άπανταχοΰ χρι¬ 

στιανικόν πλήρωμα εις τά δρθά τής Εκκλησίας δόγματά τε καί διατάγματα 

καί τάς έξ αρχής παραδόσεις, καί έπιβλεπειν δριμΰτερον επί τους παρεκτρε- 

πομένους των εκκλησιαστικών διατάξεών τε καί παραδόσεων» 8. 

Επίσης σώζεται εν βιβλίφ τοΰ Αγίου Τάφου περιέχοντι γράμματα 

πατριαρχικά, γράμμα τοΰ Γαβριήλ Γ' προς τον μητροπολίτην Σμύρνης περί 

τοΰ άναγινώσκειν τά βιβλία τής παλαιάς καί νέας Διαθήκης «εις ελληνικήν 

φράσιν καί διάλεκτον» 3. Άναμιμνήσκει δ’ ό Γαβριήλ Γ' τήν παρά Κυρίλλου 

τοΰ Λουκάρεως κατάκρισιν τής παραφράσεως τοΰ ΐερομονάχου Μαξίμου τοΰ 

Καλλιουπολίτου' αποσκορακίζει τό παρά τοΰ Ιησουίτου Φραγκίσκου συγ- 

γραφέν περί καθαρτηρίου πυρός βιβλιάριου, οΰ «πολλά τεύχη τυπωσάμενος 

(δ συγγραφεΰς) πανταχοΰ έν’τοΐς καθ’ημάς μέρεσι διέσπειρεν εις απάτην καί 

ύποσκελισμόν των άπλουστέρων θρεμμάτων τής ανατολικής αγίας τοΰ Χρι¬ 

στού Εκκλησίας». Διά τοΰ γράμματος τούτου συνιστά ό Γαβριήλ τον άφανι- 

σμόν καί τής παραφράσεως τοΰ Μαξίμου καί τοΰ ως εΐρηται βιβλιαρίου τοΰ 

Φραγκίσκου καί μάλιστα τής κατ’ εκείνον τον χρόνον παρά τοΰ ΐερομονάχου 

Σεραφείμ τοΰ Μυτιληναίου μετατυπώσεως τής τοΰ Μαξίμου παραφράσεως, 

περί ής τό γράμμα λέγει τάδε: «’Ήδη δέ πάλιν πατά τον παρόντα χρόνον 

ιερομόναχος τις Σεραφείμ όνόματι, έκ Μυτιλήνης δρμώμενος, φρονηματισθείς 

ετόλμησεν έξ.|αφρόνων φρένων ιδία αυτονομία έκδοΰναι αΰθις εκείνην τήν 

εις κοινήν διάλεκτον μετάφρασιν ιοΰ Μαξίμου, τήν κατά τό ιερόν Εΰαγγέλιον 

καί τον Απόστολον καί τήν άποκάλυψιν του Αγίου Τωάννου τοΰ Θεολόγου, 

! Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Έπιστολαί. Έν Τεργέστη 1878, σ. 112-δ. 

Ά ϋ. Π απα δ ο π ο ύ λ ου Κερά με ως, Κατάλογος των έν τφ Έλλην. Φιλολογ. Συλ- 

λόγφ Κων/πόλεως χειρογράφων, ένΟ’ αν. σ. 101. Μ. I. Γ'εδεών, Κανονικαί Διατάξεις 

τ. Β', σ. 409-410- 

2 Γε δ ε ώ ν, Ένθ’ αν. 

3 Βλ. καί σ. 7. 
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καί μετατυπώσας εις μικρότερου μήκος διά λεπτής καί μικράς στάμπας τό 

βιβλίον, χωρίς τοΰ κειμένου, μόνην τήν εξήγησιν έξέδωκε, διασπείρας τοΐς 

βουλομένοις άγοράζειν τά βιβλία». Ή επιστολή έγράψη τφ 1704 λ 

Κατά τό 1707. Άπόφασις άποδοκιμάζουσα τό έθος των μητροπολιτών 

Μηθύμνης τοΰ λαμβάνειν τά τή ί αυτόθι μονή τοΰ Ταξιάρχου Μανταμάδου 

αφιερώματα εις εϊδη τε καί κτήματα. 

Τω ίδίω έτει 1707 Σιγίλλιον περί τής έν Σκοπέλω σταυροπηγιακής 

μονής τοΰ τιμίου Σταυροΰ. 

Τφ αΰτφ έτει 1707, μηνί Μαίω. Πράξις κυροΰσα τά σταυροπηγιακά 

δίκαια τής έν Αϊνφ μονής Σκαλωτής. 

Κατά Μάϊον ωσαύτως τοΰ ΐδίου έτους 1707 Πράξις προβιβάζουσα ει,ς 

σταυροπηγιακήν τήν τέως ενοριακήν εν Σκοπέλφ μονήν τών Ταξιαρχών. 

Κατά Ιούνιον τοΰ αΰτοΰ έτους 1707 Σιγίλλιον περί τοΰ έν 'Ραδολίβω 
τής Δράμας μονυδρίου Βορίσκου. 

Σιγίλλιον έν έτει 1706 άπολυθέν περί τής έν Τραπεζοΰντι μονής ΓΙερι- 

στερεώτα. Τό σιγίλλιον σώζεται έν τή έν Παρισίοις Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Γράμμα προς τον αρχιεπίσκοπον ’Άνδρου Τωάσαφ, ΐνα υΰτος έξετάση 

επί τή βάσει μαρτυρικών καταθέσεων τών αΐδεσιμωτάτων κληρικών καί εντι¬ 

μότατων αρχόντων τής νήσου τίς ό ιδιοκτήτης τής παλαιάς εκκλησίας Πανα¬ 

γίας Καταφυγιωτίσσης, ήν διημφισβήτουν ή μονή τοΰ Άγιου Νικολάου 

εις τά Σόρα καί ό πρωτόπαπας κυρ Ιωάννης Μηνδρινός. Τό γράμμα τοΰ 

πατριάρχου Γαβριήλ φέρει χρονολογίαν σψγ". 

Πράξις αχρονολόγητος κυροΰσα τά δίκαια τής εν Θεσσαλονίκη μονής 
τών Βλατέων. 

Πράξις αχρονολόγητος, δι’ ής ό Γαβριήλ Γ' υπέταξεν ώς ένοριακάς τή 

μηνροπόλει Αθηνών τάς έν τή επαρχία ταύτη μονάς, πλήν τής Πεντέλης. 

Πράξις ωσαύτως αχρονολόγητος, δρίζουσα δτι τά χωρία Καρατή, Άτζι- 

πόπουλον, Επισκοπή, Κυριάννα, Άντάνασσο καί Περιβόλι είνε ένοριακά 

τής έν Κρήτη επισκοπής 'Ρεθύμνης. 

Εις δέ τήν έν Γαυρείω τής ’Άνδρου μονήν τής Ζωοδόχυυ Πηγής, τής 

Ιπικεκλημένης Άγιας, άπόκειται σιγίλλιον τοΰ Γαβριήλ Γ' περί ύποτάξεως 

εις τήν μονήν ταύτην τοΰ έν Βιταλίφ παλαιού καί σεβασμίου ναοΰ τοΰ αγίου 

Τωάννου τοΰ Ξανεμίτη 2. Τό σιγίλλιον τοΰτο, ανέκδοτον δ'ν, έχει ώδε. 

ι ’Λθ. Παπαδουπούλου Κεραμέα)ς, Κατάλογος τών έν χώ Έλλην. Φιλολογ. 

Συλλόγφ Κωνσταντινουπόλεως χειρογράφων, έν9. αν-, σ. 101. Βλ, καί σ. 6-7 παρουσης 

μελέτης. Βλ. καί Γαβριήλ τοΰ Γ', Οίκουμενικοΰ πατριάρχου, Συνοδικαί αποφάσεις 

(170ό), έν «Εκκλησιαστική Αληύείςι» Κωνσταντινουπόλεως, χ. Γ', σ. 532 κ.έ. 

2 Ναοΰ καί ούχί μοναστηριού, ώς έξ άνεπιστασίας σημειοΰται ό Μ. I. Γεδεών εις 

τούς Πατριαρχικούς αυτού Πίνακας, σ. 616. 
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*}* Γαβριήλ ελέψ Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας * Ρώμης 

και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

■{* Προς πολλοΐς άλλοις των προτερείων κανονικόν και τούτο προνό- 

μιον έπεδαψιλεύθη τή καθ’ ημάς τοϋ Χρίστου μεγάλη εκκλησία παρά των εν 

5 οίκου μεν ικαΐς συνόδοις άνελθόντων θεοφόρων πατέρων, άδειαν έχειν δηλαδή 

κατά πάντα καιρόν^τόν τάς πατριαρχικός ήνίας ιθύνοντα σταυροπήγια έξερ- 

γάζεσθαι επί πατριαρχικά τφ όνόματι έν πάσαις μάλιστα ταΐς ΰποκειμέναις 

έπαρχίαις τφ πατριαρχικφ, άποστολικφ τε, καί οίκουμενικφ θρόνφ, παραλαμ- 

βάνειν τε θείους καί ιερούς ναούς καί σεπτά καταγώγια καί υπό την πατριαρ- 

10 χικήν άγειν περιωπήν, καί ελεύθερα αυτά άποκαθιστάν πάσης, καί παντοίας 

άπαιτήσεως, καί όχλήσεως τού κατά τόπον άρχιερέως, πολλφ δε μάλλον 

δεικνύειν εΐωθε την τοιαύτην περιποίησιν ό κατά καιρούς υπό θεού την 

πατριαρχικήν προστασίαν έμπιστευθείς τοϊς κινδυνεύουσιν έρημωθήναι περι- 

στάσεσιν έπιβλαβέσι, καί διά τούτο βοήθειας, καί άντιλήψεως χρήζουσιν ίεροϊς 

15 καί θείοις καταγωγίοις, ό'περ έθος ώς Ιπωφελές καί συντηρητικόν των τού 

Θεού σκηνωμάτων ού διέλιπε μέχρι τού νύν διηνεκώς ενεργούμενον τή 

καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλη εκκλησία, κηδεμονία καί λόγοις άρίστοις τά 

ύπ’ αυτήν διευθετούση μετά τής προσηκούσης έπιμελείας καί σκέψεως. 

Επειδή τοιγαρούν καί κατά τήν αρχιεπισκοπήν "Ανδρου εν τοΐς ύπο- 

20 κείμενοις χωρίοις, καί κτήμασι τφ σεβασμίψ πατριαρχικφ σταυροπηγιακφ 

μοναστηρίφ τής Ζωοδόχου Πηγής εύρίσκειαι παλαιός, καί σεβάσμιος ναός, 

έπ9 όνόματι σεμνυνόμενος τοϋ "Αγίου Ίωάννου τού κοινώς λεγομένου Ξανε- 

μίτη, δστις μηδένα κεκτημένος τον επιτηρούντο, καί περιέποντα αυτόν, καί 

ύπ’ ούδενός έπισκεπτόμενος, καί επιμελούμενος, κινδυνεύει γενέσθαι χρόνου 

25 παρανάλωμα, καί άφανισθήναι εκ μέσου, ου ένεκα ό θεοφιλέστατος αρχιεπί¬ 

σκοπος "Ανδρου, εν άγίφ πνεύματι αγαπητός ημών αδελφός καί συλλειτουρ¬ 

γός κύρ Γρηγόριος, τήν άπειλουμένην έρήμωσιν τοϋ ιερού αυτού ναού θεα- 

σάμενος, καί περιαλγήσας, ε'γνω μή παριδεΐν εκείνον παντάπασιν άπρονόητον, 

αλλά τήν ένδεχομένην βοήθειαν αύτφ παρασχεΐν, καί άναχαιτίσαι αυτόν τής 

30 παντελούς καταστροφής, κάντεϋθεν διενοήθη προς σύστασιν αυτού μάλιστα 

καταστήσαι αυτόν πατριαρχικόν σταυροπήγιον, καί ελεύθερον, καί παντός 

βάρους, καί δουλαγωγίας, καί καταδυναστείας άνώτερον διά φιλοτιμίας εκκλη¬ 

σιαστικής, καί πατριαρχικής χάριτος τον ελεύθερον τρόπον, καί τον άδούλω- 

τον χαριζόμενος αύτφ, καί λόγω προμήθειας ύποθεΐναι τον αυτόν τούτον 

35 ναόν τή περιθάλπει τοϋ σωζομένου σύν θεφ διαληφθέντος σεβασμίου πατριαρ¬ 

χικού μοναστηριού τής Ζωοδόχου Πηγής, όπως έκείνω συναφθείς άναζωπυ- 

ρηθή μικρόν διά τής άντιλήψεως εκείνου, καί κυβερνήσεως, αν θ’ δτου καί 

ήξίωσεν ημάς κατασφαλίσθήναι τήν σταυροπηγιακήν φιλοτιμίαν, καί κλήσιν 

τοϋ ιερού αυτού ναού, καί τήν προμήθειαν τής ενώσεως αυτού προς τό 
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ρηθέν μοναστήριον τής Ζωοδόχου Πηγής διά πατριαρχικού συνοδικού σιγιλ- 

λιώδους γράμματος. 
Τούτου χάριν τήν άξίωσιν αυτού εύμενώς άποδεξάμενοι ώς προς θεάρε- 

στον αφορώ σαν σκοπόν, άλλως καί φροντίζειν δφείλοντες τής συ στάσεως, καί 
διαμονής, καί βελτιώσεως των ιερών ναών, καί θείων καταγωγίων τών εκα- δ 
σταχοϋ ευρισκομένων, γράφομεν καί άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών 
περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ πνεύματι αγα¬ 

πητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα δ ειρημένος ναός τοϋ "Αγίου 
Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, Ξανεμίτη επικεκλημένου, εΐη καί λέγηται από τοϋ 
νυν σταυροπήγιον, άδούλωτον, άδέσποτον, άκαταπάτητον καί άνενόχλητον 10 

παρά παντός προσώπου, καί παντελεύ θέρον εις τον εξής άπαντα αιώνα, 

μη δεν ι μηδέν όφείλον παρέχειν, μνημονευομένου έν αύτφ, κατά τήν συν¬ 

ήθειαν, τοϋ πατριαρχικού ονόματος, καί ή περί αυτό προνοηθεΐσα προμήθεια 
τοϋ είναι ήνωμένον τφ πατριαρχικφ σταυροπηγιακφ σεβασμίψ μοναστηρίφ 
τής Ζωοδόχου Πηγής, καί περιθάλπεσθαι ύπ’ εκείνου, έ'χη τό κύρος, καί τήν 15 

ίσχύν, καί τό βέβαιον άναντιρρήτως, καί οί όσιώτατοι πατέρες τοϋ ιερού 
μοναστηριού τής Ζωοδόχου Πηγής άδειαν έχωσι παραλαβεΐν εις τήν αυτών 
διοίκησιν τον ρηθέντα ναόν, καί δεσπόζωσιν αυτού μετά πάντων τών κτη¬ 

μάτων αυτού, καί διέπωσι, καί διακυβερνώσιν ώς οίκειον μετόχιολ', φροντί- 

ζοντες τής βελτιώσεως, καί αύξήσεως, καί καλλιέργειας αυτού προθύμως καί 20 

άόκνως, παρ’ ούδενός ενοχλούμενοι, ή επηρεαζόμενοι. Ος δ άν τις όψέποτε 
διανοηθή άνατρέψαι τήν σταυροπηγιακήν φιλοτιμίαν, καί κλήσιν τοϋ ιερού 
αυτού ναού.αυτόν τής ένώσεως τών πατέρων τής Ζωοδόχου Πηγής, 

καί τής αυτών διοικήσεως.καί ζημίαν.ειη τάζεως, ο 
τοιοϋτος άφωρισμένος εΐη από θεού Κυρίου Παντοκράτορος, καί κατηραμέ- 25 

νος, καί ασυγχώρητος, καί άλυτος μετά θάνατον, αΐ πέτραι καί ό σίδηρος 
λυθήσονται, αύτός δε ούδαμώς, και.ΐδοι, καί ταΐς πατριαρχικαΐς 
καί συνοδικαΐς άραΐς υπόδικος. “Οθεν.ασφάλειαν έγένετο καί τό 
παρόν πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις έπιβεβαιωτήριον 
γράμμα, καί έπεδόθη τφ πατριαρχικφ σταυροπηγιακφ ίερφ, καί σεβασμίψ 30 

μοναστηρίφ τής Ζωοδόχου Πηγής. Έν έ'τει αψδ', μηνί ίουλίφ, ινδ. ιβ . 

φ Γαβριήλ ελέω θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας "Ρώμης 

και οικουμενικός πατριάρχης. 

φ "Ο Εφέσου Κωνστάντιος. 

φ Ό "Ραιδεστοΰ. 35 

ί ;ο./., 
"Ο Νικομήδειας Παρθένιος. 

| Ό Χάλκηδόνος Νεόφυτος. 

I Ό.Ίωάσαφ. 

φ "Ο Τραπεζοΰντος Νεκτάριος. 40 

ΐ/0 Λέσβου Γρηγόριος. 

φ Ό "Ανδρου Γρηγόριος. 



320 Δη μ. Π- Πασχάλη. Γαβριήλ ό Γ' πατριάρχης Κων/πόλεως {1702-1707). 

Ήσιγιλλιον, πλάτους Ο,οδ, επί διφθέρας δέ γεγραμμένον, εινε διάτρη- 
τον εις έξ μέρη, ακριβώς δι ών διέρχεται ή μετάξινη ταινία του απ’ αυτής 
άπηωρημενού μολυβδοβουλλου, εφ οΰ άναγινώσκεται, κεφαλαιώδεσι γράμ- 
μασι κεχαραγμένη, η εξής επιγραφή: τ Γαβριήλ έ/.έφ Θεόν αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως Κέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης. αψβ'. 

Πλην άλλων δωρεών καί άφ ιεροί μάτων ό Γαβριήλ Γ' κατεσκεύασε τω 
1703 και τον άμβωνα τής εν Κωνσταντινουπόλει Μ. Εκκλησίας ι. 

Πάντες οί περί τοΰ Γαβριήλ Γ' γοάψαντες χαρακτηρίξουσιν αυτόν 
ευφημότατα, εξαίροντες την παιδείαν καί αρετήν αυτοί. Ό Μελέτιος Άθη- 
νών ιστορεί αυτόν ώς «άνδρα νουνεχή, φρόνιμον, πραον καί ειρηνικόν, 

οσίως καί θεαρέστως διιθυναντα τον οίκουμενικόν θρόνον». Ό Δημήτριος 
Προκοπίου έν τη έπιτετμημένη απαριθμήσει των λογίων Γραικών χαρακτη¬ 
ρίζει τον Γαβριήλ Γ' ώς «άνδρα ειδήμονα τής ελληνικής γλώσσης καί τής 
ιεράς Γραφής έμπειρον, θερμόν δ' εραστήν τής εκκλησιαστικής ακολουθίας 
και ταξεως», προσθέτει δ’ οτι «εσπουδαζε τάς θείας Γραφάς καί τά των 
αγίων Πατέρων τής ^ Εκκλησίας συγγράμματα, έξ ών άρυόμενος φιλοπόνως 
ψυχωφελείς διδασκαλίας, (-δίδασκε μετά πολλου ζήλου και αγάπης τον χρι- 
στεπώνυμον λαόν» 1 2. 

Εξύμνησε έώ λαμπρώς τάς άρετάς τοΰ Γαβριήλ Γ' τώ 1703 δ πολυμα¬ 
θής Διαμαντής ο Ρυσιος, περί οΰ εΐπομέν τινα εν τοις πρόσθεν, συνοδικώς 
άπαγγείλας προσφώνημα 3. "Εγραψαν δ’ επίσης έγκώμιον εις αυτόν Άντώ- 
νιος ο Βυζάντιος καί Ιάκωβος Μάνος ο Αργείος, άμφότεροι έκ των επιφα¬ 
νών διδασκάλων τής Πατριαρχικής Ακαδημίας4. 

Εν γένει ο Γαβριήλ Γ' όμολογεϊται υπό πάντων, τών μετά κόρους 
δυναμένων νά εκφέρωσι γνώμην, ώς άνήρ ενάρετος, συνετός, εΰπαίδευτος, 
πράος καί ζήλου έμπλεως υπέρ τής Εκκλησίας. Υπήρξε δέ καί εκ τών όλιγί- 
στων παιριαρχών, οί οποίοι άπέθανον εν τή πατριαρχική περιωπή. 

^ Θανών δ ετάφη, καθ’ ήν έξέφρασε ζών επιθυμίαν, εις τήν εν Χάλκη 
μονήν τής Θεοτόκου Καμαριωτίσσης. Κεϊται δ’ ό τάφος του εν τφ ξυλοστέγω 
νάρθηκι προς τά αριστερά, πλησίον του Παγκαριού 5. Εις τήν Ιδίαν μονήν 
εινε τεθαμμενοι καί οκτώ άλλοι πατριαρχία, καθώς καί εις τών Ιεροσολύμων. 

Έγραφον έν ’Άνδρω. ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ II. ΠΛΣΧΑΛΗΣ 

1 Βλ. Γ. Χρ υ σο βέρ γη. Ό έν τή Μεγάλη Εκκλησία Δεσποτικός Θρόνος σ. 28. 
Μ. I. Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικού Ναυΰ, σ. 172 κ.έ. 

2 Δημητρίου Προκοπίου, Έπιτετμημένη άπαρίθμησις τών κατά τον παρελ¬ 
θόντα αιώνα λογίων Γραικών καί περί τινων έν τφ νΰν αίώνι άνθούντων. Έν Μεσαιω¬ 
νική Βιβλιοθήκη Κ. Ν. Σάθα, τ. Γ', έν Βενετία 1872, σ. 482-8. 

3 Λατίνων θρησκείας έλεγχοι καί τίς ό έκαστου λόγος, συλ?νεχ0έντες παρά τοΰ 
λογιωτάτου διδασκάλου Δ ι α μ α ν τ ή 'Ρυσίου, τοΰ έκ Σμύρνης, καί μετ’ έπιμελείος 
διορθωΰέντες παρά Ίωάννου τού έκ Κιονσταντινουπόλεως. Ένετίήσι, Άμστελτάμι (δίο). 
<?ψ|τη', σ. 290-815 καί XIV. Πρβλ. Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οικο¬ 
νόμων, Τά Σφξόμενα Φιλολογικά Συγγράμματα, τ. Α', σ. 345. 

, 4 1*0 (άν υπό Αντωνίου τοΰ Βυζαντίου γραφέν έγκώμιον σφζεται έν χειρογράφφ τής 
εν Πάτμιο Βιβλιοθηκης ύα’ άριθ. ΦΟΘλ τό δ’ υπό Ιακώβου Μάνου τού “Αργείου 
έδημοαιεύθη υπό Μανουήλ Γεδεών εις τό ύπ’αύτοϋ έκδιδόμενον «Άρχεϊον Εκκλησια¬ 
στικής Ιστορίας», τ. Α', έν Κωνσταντινουπόλει 1911 σ. 193 - 206. 

β Βλ. Αθανασίου Κομνηνοΰ 'Υψηλάντου, Τά μετά τήν 'Άλωσιν. σ. 267. 

Σκαρλάτου Δ. τοΰ Βυζαντίου, Ή Κω νστον τ ι νούπολ ις, τόα. Β'. Άθήνησι 3862. 
σ. 307 - 8. " * 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΦΩΤΟΔΟΧΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 

Ή παρούσα μικρά μελέτη σχετίζεται μέ τήν εικονογραφίαν του 21ου 

οίκου του περιφήμου Ακαθίστου "Υμνου, εχοντος ώς εξής Χ: 

Φωτοδόχον λαμπάδα 

τοϊς έν σκότει φανεισαν 

3 όρώμεν την αγίαν Παρθένον. 

Τό γάρ αυλόν άπτουσο. φως 

οδηγεί προς γνώσιν Θεϊκήν απαντας 

6 αυγή τον νουν φωτίζουσα, 

κραυγή δέ τιμώμενη ταύτη. 

Χοίρε άκτις νοητοί) ήλιου, 

9 χαϊρε λαμπτήρ τον άδυτου φέγγους. 

Χαΐρε αστραπή τάς ψνχάς καταλάμπονσα, 

χαϊρε ώς βροντή τους εχθρούς καταπλήττονσα. 

12 Χαϊρε οτι τον πολύφωτου ανατέλλεις φωτισμόν, 

χαϊρε οτι τον πολύρρντον αναδλύζεις ποταμόν. 

Χαϊρε τής κολνμβήθρας ζωγραφονσα τον τύπον, 

1δ χοίρε τής αμαρτίας άναιρονσα τον ρύπον. 

Χαϊρε λοντήρ έκπλύνων σννείδησιν, 

χαϊρε κρατήρ κιρνών άγαλλίασιν. 

18 Χαϊρε δομή τής Χριστού ευωδίας, 

χαϊρε ζωής μυστικής ευωχία. 

Χαϊρε νύμφη ανύμφευτε. 

Πώς άπεδόθη. είκονογραφικώς υπό τών Βυζαντινών καί τών μετά τήν 
άλωσιν ζωγράφων ό οίκος οΰτος; 

Προτοϋ έξετάσωμεν τό ζήτημα τούτο, ανάγκη νά έκθέσωμεν διά βρα¬ 

χύτατων τον τρόπον, δι’ οΰ οί άγιογράφοι άπετυπωσαν δΓ εικόνων τον 
Ακάθιστον 2. 

1 Διά τό κείμενον τού οϊκου τούτου ήκολουθήσαμεν έν μέρει τήν κριτικήν έκδοσιν 

τοΰ Ακαθίστου, τήν δημοσιευθεΐσαν έν τελεί τής μελέτης τοΰ Σεβ. πρ. Λεοντοπόλεως 

Σοίφρονίου Εύστρατιάδου, Ρωμανός ό Μελφδός καί ή Ακάθιστος, Θεσσαλονίκη, 

1917, (Άνατύπωσις έκ τοΰ περιοδ. Γρηγόριος ό Παλαμάς) 62 κέξ. 

2 Μέ τό ζήτημα τοΰτο ήσχολήθησαν ό Ο.'ΤβίΓ&Ιί, Ιοοπο£Γα.ίίβ Ιπιπιιίαί Αοαίΐεί, 

Βποατεείΐ, 1915 (Ανατύπωσις έκ τοΰ Βιιίείΐηιιΐ Οοηιϊβϊυηίΐ ΜοηιιπαοηίοΙοΓ Ιείοποβ, 

Επετηρις Εται ρειας Βυζανγ. Σπουδών, έιος V. 21 



322 Ά. Ξυγγοπούλου 

Άπό άπόψεως περιεχομένου, ως είναι γνωστόν, ό "Ακάθιστος διαιρείται 

εις δυο σαφώς διακεκριμένα μέρη. Τό πρώτον μέρος, απαρτιζόμενου έκ^τών 

οίκων 1-12 (Α-Μ), περιλαμβάνει την ευαγγελικήν ιστορίαν άπό του Ευαγ¬ 

γελισμού μέχρι τής Φυγής εις Αίγυπτον καί τής Υπαπαντής % Εις τό μέρος 

τούτο, τό όποιον δύναται νά όνομασθή «Ιστορικόν» 2, ό ποιητής ακολουθεί 

κατά πόδας, καί ασφαλώς δεν είμαι ό πρώτος παρατηρών τό γεγονός τούτο, 

τό απόκρυφου Πρωτευαγγέλιου τού Ιακώβου, τό όποιον, ώς γνωστόν, 

τελευτή μέ τήν Φυγήν είς Αίγυπτον. Τό δτι δέ τον 11ον οίκον, άναφερόμενον 

εις τήν Φυγήν είς Αίγυπτον, ακολουθεί ό 12ος, περιέχων τα τής Υπαπαντής, 

εξηγείται άπό τήν εν τελεί τού Πρωτευαγγελίου μνείαν τής μετά τον φόνον 

τού Ζαχαρίου εκλογής είς τό αξίωμα τού Άρχιερέως τού Συμεών, τού μέλ¬ 

λοντος νά ΰποδεχθή έν τω Τερώ τον Ίησούν, ώς ρητώς εκεί άναφέρεται3. 

Τό δεύτερον μέρος τού Ακαθίστου, τό περιλαμβμνον τούς οίκους 13-24 

(Ν-Ω), εκθέτει δογματικός ιδέας, άναφερομένας είς τον Ίησούν καί τήν Θεο¬ 

τόκον. Τό μέρος τούτο ό μέν Τ&ίτ&Ιί ώνόμασε «μυστικόν», ό δέ Μγδ1ίν€0 

«ατομικόν». Νομίζω οτι τούτο θά ήδύνατο μάλλον ν’άποκληθή «δογματικόν». 

Ή εΐκονογράφησις τού ποιήματος είναι ανάλογος προς τό περιεχόμενον 

αυτού. Οί 12 πρώτοι οίκοι, οί άποτελούντες τό ιστορικόν μέρος, ώς περιέ- 

χοντες γεγονότα τής ευαγγελικής ιστορίας, εικονογραφούνται συμφώνως προς 

τον καθιερωμένου διά τάς παραστάσεις ταύτας τύπον. 

Ούτως οί τρεις πρώτοι οίκοι, «νΑγγελος πρωτοστάτης», «Βλέπονοα η 

αγία» καί «Γνώσιν άγνωστον», παρίστανται μέ τρεις διαφόρους παραλ?ναγάς 

τού Ευαγγελισμού 4. Ό τέταρτος οίκος, «Δυναμις τον * Υψίστον», αν καί 

δογματικού μάλλον περιεχομένου σχετικού όμως προς τά υπό τού Λουκά 

(Α, 35) λεγόμενα, έχει σταθερόν καί ουδόλως παραλλάσσουσαν είκονογρα- 

1914) καί τελευταΐον ό ]. Μ^'δΐίνεο, έν δειηϊπΒΠΐιιη Κοπά3.1ίθνΪ3ηαιιι, V, 1932, 97 κέξ. 

Διάτας Ρουμανικός παραστάσεις τοΰ Ακαθίστου βλ. I. δίεί&ηεδειι, Ε’ένοίηίϊοη άε 1& 

Ρείπίατε Γείί^ΐειίδε εη Βιιεονίπε εΐ ευ Μοίάανϊε, Νουν, Γεεάετεΐιεδ, Ρ&Π3, 1929,156 κέξ. 

1 Ή χρονολογική σειρά των δύο τελευταίων οίκων έχει αντιστροφή. Ό 11°? περιεχει 
τήν Φυγήν εις Αίγυπτον, ό δέ 12°? τήν Ύπαπαντήν, δι’ οΰς λόγους θά ίδωμεν εύθυς αμέ¬ 

σως. Τό ζήτημα τής χρονικής διαδοχής των ευθύς μετά τήν Γέννησιν τοΰ Χριστού γεγο¬ 

νότων παρέσχεν, ώς γνωστόν, έδαφος διά πολλάς συζητήσεις άπό παλαιοτάτων χρόνω\. 

Πρβ. 2. Γ ιάννου, Συμβολή είς τήν αρμονίαν καί χρονολογίαν τοΰ Ευαγγελίου, Σάμος, 

1913,'61 κ.έξ. Φαίνεται βέβαιον έν τούτοις ότι ή Υπαπαντή προηγήθη τής Φυγής εις 
Αίγυπτον, ώς εξάγεται καί έκ τοΰ άποκρύφου Ευαγγελίου τοΰ Ψευδοματθαίου (κεφ. XV 

2, XVII 2) παρά Κ. ΤίδεΙιεηάοΓί, Εναη^εΐΐε προαγράδ, εκδ. 2«, ΕϊρδΪ3.ε, 1876,61 κεξ. 

2 Ούτως όνομάζουσιν αύτό καί ό Τ^ίταΐΐ καί οΜγδΙίνεε. 

3 «.. . οντος γάρ (ό Συμεών) ι,ν 6 χρηματιοθεϊς νπό τον άγιον πνεύματος, μη ίδεϊν θάνα¬ 

τον έτος αν ΐδΐ) τον Χριστόν εν ααρκι»■ Τϊδείιεη άοτί, Ενθ αν. 49. 

4 Περί τής εικονογραφίας των τριών τούτων οίκων βλ. Ο. ΜϊΙΙεΙ, Κεείχετεΐιεδ δΐιτ 

Γϊεοιχο^πιρίιϊε άε ΓΕν&η^ίΙε, Ρζ,πδ 1916, 81 κ.έξ. 

Θεοτόκος ή Φωτοδόχος Λαμπάς. 323 

φίαν ή Ό πέμπτος «"Έχονσα θεοδόχον», είκονίζεται διά τού "Ασπασμού τής 

Θεοτόκου καί τής "Ελισάβετ 2, ο έκτος «.Ζάλην ένδοθεν εχων», διά συνομι¬ 

λίας Ιωσήφ καί Θεοτόκου 3, ό δέ έ'βδομος, «Ήκονσαν οί ποιμένες», τού 

οποίου τό περιεχόμενον είναι ή προσκύνησις ιών ποιμένων, παρίσταται κατά 

δύο τρόπους. "Άλλοτε αποδίδεται δΤ απλής παραστάσεως τής Γεννήσεως, 

άνευ όμως των Μάγων 4, άλλοτε δέ μέ ιδίαν συνθεσιν τής προσκυνήσεως 

τών ποιμένων ·\ θέματος σπανιώτατα είκονιζομενού υπό των Βυζαντινών 6, 

καί εντελώς άσχετου προς τάς πολύ μεταγενεστέρας Ιταλικής προελεύσεως 

εικόνας, τάς οποίας ευρίσκομεν εις νεωτέρων χρόνων απεικονίσεις τοΰ Ακα¬ 

θίστου 7. 

Οι τρεις επόμενοι οίκοι, «Θεοδρόμον αστέρα», «ν16ον παΐδες Χαλ.δαίων», 

καί «Κνρνκες θεοφόροι», παρίστανται διά τής έλεύσεως, τής προσκυνήσεως 

καί τής άναχαιρήσεως τών Μάγων 8. Τέλος οΐ δύο τελευταίοι οίκοι τού πρώ¬ 

του τούτου μέρους, «Λάμψας έν τη Αίγνπχω» καί «Μέλλοντος Συμεώνος», 

παρίστανται, ώς είναι πο?αι φυσικόν, διά τής Φυγής είς Αίγυπτον καί τής 

Υπαπαντής 9. 

Άλλ’ άν διά τάς παραστάσεις τού πρώτου τούτου μέρους τού "Ακαθί¬ 

στου, τού «ιστορικού», ή εικονογραφία είναι σταθερά, είς τοιούτον μάλιστα 

σημεΐον, ώστε ή "Ερμηνεία τών ζωγράφων διά πολλάς εξ αυτών νά παρα- 

πέμπη απλώς είς τάς άναλόγους έν τή ευαγγελική ιστορία συνθέσεις10, δέν 

συμβαίνει τό ίδιον μέ τό δεύτερον μέρος, τό «δογματικόν». Τάς εντελώς άφη- 

ρημένας έννοιας, τάς περιεχομένας είς τούς οίκους τοΰ μέρους τούτου, οί 

ζωγράφοι προσεπάθησαν ν" αποδώσουν κατ" ίδιον έκαστος τρόπον. 

ι Βλ. τήν μικρογραφίαν τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου έν ]. δίΓζγ^ονί'· 

δίτί, Όϊε Μϊηϊ&ίιΐΓ6ΐι άβδ δειΊχΐδεΙιεη Ρδδΐίετδ . .. ίπ ΜίίηεΙχεη, \νίεη, 1906, πίν. ΕΙΙ 

127, καί τήν τοιχογραφίαν τής Τραπέζης τής Λαύρας έν Άγ. Όρει παρά Ο. ΜϊΙΙεΙ, 

ΜοπυπιεπΙδ άε ΙΆΛοδ, I, Εεδ ΡεΐπΙατεδ, Ραπε, 1927, πίν. 145.3. Πρβ. καί Διονυσίου 

έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, εκδ. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 

Πετρούπολις, 1909, 148 δ'. 

2 Τοιχογραφία Μολυβοκκλησιάς έν Άγ. “Ορει, Μ ί 11ε ή Αίΐιοδ, πίν. 155.1. 

3 Μο?Λχβοκκλησιά, ΜϊΙΙεΙ, Αΐΐιοδ, πίν. 155.1. 

4 Σερβικόν Ψαλτήριον τοΰ Μονάχου, 51 γζγ §ο ννβίτί, ”Ενθ’ άν. 77, πίν. ΕΙΙΙ 130. 

Έρμιμ’εία τών ζοχγράφων, Ένθ’ άν. 148, ζ'. 1 

5 Παντάνασσα Μυστρά, Ο. ΜϊΙΙεΙ, Μοηιππεπίδ Β)'Ζ3ΐιίίιΐ8 άε ΜίδΙτο., Ρ^πδ, 1910 

πίν. 151.1. Τράπεζα Λαύρας, Μ ϊ 11 ε 1, Αίΐιοδ, πίν. 146.1- 

6 ΜΐΠεί, Ιοοηο^ΓαρΙιϊε άε ΙΈναιΐξϊΙε, 124, πρβ. καί τάς είκ. 77 καί 80. 

7 5ίΓζγ£θ\ν5ΐο, δεΛΐδεΙχεΓ Ρδ^Ιίετ, 77. 

« Παντάνασσα Μυστρά, ΜϊΙΙεΙ, ΜΐδίΓ3, πίν. 151.1-2. Τράπεζα Λαύρας, ΜϊΙΙεΙ, 

ΑΐΗοδ, πίν. 146.1. 

9 Σερβικόν Ψαλτήριον τοΰ Μονάχου, δίΓζ^^οινδΙίί, Ένθ’ άν. πίν. Είν 134, 1>ν 

135. Τράπεζα Λαύρας, ΜϊΙΙεΙ, Αίΐιοδ, πίν. 147.1. 

10 Ερμηνεία, ’Ένθ’ άν. 148 κ.έξ. ζ', ια', ιβ'. 
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Ιδέαν τής ριζικής πολλάκις διαφοράς, τής υφιστάμενης μεταξύ των απει¬ 

κονίσεων ενός καί τοϋ αυτού οίκου, δύναταί τις να λάβη από την έξετασιν 

τού 21ου οΐκου, τού άποτελοϋντος τό θέμα τής παρούσης μελέτης, εις δν και 

μεταβαίνομεν, μετά την προηγηθεΐσαν άναγκαίαν εισαγωγήν. 

?.Ν < \ ί 

Αΐ πολυάριθμοι ποικιλίαι, αΐ παρουσιαζόμεναι εις την άπεικόνισιν τού 

οϊκου τούτου, οφείλονται κυρίως εις τό γεγονός, οτι έκαστος ζωγράφος έτόνι- 

_σεν εν μόνον μέρος αυτού, τό εύκολώ- 

___\ τερον ίσως προσπΐπτον εις την άντίλη- 

/ Ζ. ~'ι ^ \ \ ψίν του. Αί διάφοροι αύται παραλλαγαί 

/, ( \ δΰνανται εν τοΰτοις νά καταταχθώσιν 

/ υ εις ομάδας έχούσας σχέσιν τινά μεταξύ 

ΓΪΤΡ Ί , ι\ των. Ό Τ&ίΓ&Ιί, μη διαθετών ίσως 

ί ΥΠΓΤι I ΐ( επαρκές υλικόν απεικονίσεων, διακρί- 

\ ί/Ι /// \ ί ) νει τέσσα9αζ μόνον τύπους1. Άλλα αί 
\ '7| ί I I ΰπάρχουσαι ομάδες παραστάσεων είναι 

\ζ/|./' / ' \ // πολύ περισσότεραι. Ταύτας θά εξετά- 

νΝ"' Α / ί σωμεν δι’ολίγων, ΐνα φθάσωμεν εν 

' I ν—-^ Ν"~ τελεί εις τάς κυρίως ένδιαφερούσας 

ημάς ενταύθα. 
Είκ. 1. Τοιχογραφία Μητρ. Καλαμπάκας. «ΤΤ / , , ν , 

Η πρώτη σκεψις των ζωγράφων 

υπήρξε νά παραστήσωσιν αυτήν την Θεοτόκον ώς «φωτοδόχον λαμπάδα», 

εϊκονίζοντες αυτήν εντός φλογός μεγάλης λαμπάδος, παρά τήν οποίαν εύρί- 

σκονται γονυπετείς οί έν σκότει. Τού τύπου τούτου παράδειγμα παρέχει εις 

ημάς ή εν έτει 1573 γενομένη τοιχογραφία τής Μητροπόλεως Καλαμπάκας 

(είκ. 1) 2. Εις αυτήν είκονίζεται αριστερά ή Θεοτόκος μετά τού Βρέφους εντός 

φλογός λαμπάδος, δεξιά δέ, εντός σπηλαίου, τού οποίου ύπέρκεινται απότομοι 

βράχοι, παρίστανται οί έν σκότει. 

Άπό τήν παράστασιν αυτήν προήλθεν άναμφιβόλως εις άλλος τύπος, 

τον οποίον δεικνύει ή τοιχογραφία τού έτους 1621 έν τή Τραπέζη τής Μονής 

Χελανδαρίου τού Αγίου Όρους (είκ. 2) 3. Εις τον τύπον τούτον, άνάλογον 

τού οποίου φαίνεται δτι περιγράφει και ό Διονύσιος έν τή Ερμηνεία του, 4 

ή φλόξ τής λαμπάδος μεταβάλλεται εις ελλειψοειδή φωτεινόν δίσκον, περί- 

Είκ. 1. Τοιχογραφία Μητρ. Καλαμπάκας. 

ι Ταίταΐΐ, ’Ένθ’ άν. 57 κέξ., 69 κέξ. Αί περί τοΰ οΐκου τούτου παρατηρήσεις τοΰ 

Ρ. Ηεητγ, έν ΜέΙ&η^εε άε ΙΊηδίΐΐαί ΡΓ&ηςβϊδ άεδ Η&πΙβε Είικίβε εη ΚουηίΕπίε, II, 

1928, 41, είναι λίαν πενιχραί καί ούδέν νέον προσφέρουν. 

2 Διάτας τοιχογραφίας καί τήν χρονολογίαν αυτών βλ. Γ. Σωτηρίου έν Έπετη- 

ρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, VI, 1929, 306- 

3 ’Απεικονίσθη υπό Μ ΐ 11 ε ΐ, ΑΙάοε, πίν. 102.4. 

4 Ερμηνεία, "Ενθ* άν. 150, κα'. 
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βάλλοντα τήν βρεφοκρατούσαν Θεοτόκον, έκατέροιθεν τής οποίας παρίστανται 

γονυπετείς οί έν σκότει, τό δέ βάθος τής είκόνος άποτελούσι βράχοι, κάτωθεν 
των οποίων ανοίγεται σκοτεινόν σπήλαιον. 

Ή ιδέα τής Θεοτόκου ώς λαμπάδος έχρησίμευσεν ώς αφετηρία και 

δι’άλλους ακόμη συνδυασμούς. Είς τήν κατά τό έτος 1730 γενομένην τοιχο¬ 

γραφίαν τού Αγίου Νικολάου εν Κοζάνη (είκ. 3) βλέπομεν είς τό μέσον τής 

συνθέσεως, επί υψηλού μανουαλιού, έχοντος τήν μορφήν κίονος μετά κιονο- 

κράνου, τήν Θεοτόκον βρεφοκρατούσαν έν προτομή, έχουσαν ύπεράνα) τής 

Είκ. 2. Τοιχογραφία Τραπέζης Είκ. 3. Τοιχογραφία Ν. 'Αγ. Νικολάου 

Μ. Χελανδαρίου 'Αγ. "Ορους. . Κοζάνης. 

κεφαλής αυτής λαμπάδα, ενώ τέσσαρες άλλαι λαμπάδες εύρίσκονται γύρω 

αυτής, έπι τοΰ δίσκου τού μανουαλιού. Εκατέρωθεν τού μανουαλιού ανοί¬ 

γονται δύο σπήλαια, έμπροσθεν των οποίων γονυπετείς δεόμενοι εις άνήρ 

καί μία γυνή. 

Ή τοιχογραφία τού Νάρθηκας έν τφ Καθολικφ τής επί τής Νησΐδος 

των Ίισαννίνων Μονής τού Αγίου Νικολάου τοΰ Σπανού, γενομένη κατά τό 

έτος 1560, 1 προσθέτει νέα στοιχεία εις τον τύπον τούτον (είκ. 4). Ή Θεοτό¬ 

κος βρεφοκρατούσα εξακολουθεί νά είκονίζεται μεταξύ τεσσάρων λαμπάδων 

επί τοΰ δίσκου τοϋ μανουαλιού. Ό δίσκος δμως οΰτος έχει ήδη μορφήν 

λεκάνης, εις τό κάτω μέρος τής οποίας παρίστανται δύο κρουνοί ύ'δατος. Ό 

υπό μορφήν λεκάνης δίσκος οΰτος είναι φανερόν, ά)ς άλλως θά δείξουν έναρ- 

γέστερον τά επόμενα παραδείγματα, δτι σχετίζεται προς τον στίχ. 14 τοϋ 

οΐκου, «Χαΐρε τής κολυμβήθρας ζωγραφοϋσα τον τύπον», οί δέ κρουνοί 

τοϋ ΰδατος προς τον έν στιχ. 13 «πολύρρυτον ποταμόν». .Ή τοιχογραφία 

ι Περί τής Μονής ταύτης καί τών τοιχογραφιών της βλ. ’Α. Ξυγγόπουλον, έν 

Ήπειρωτικοΐς Χρονικοϊς, I, 1926, 133 κ. εξ- 
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αυτή τής Μονής του Σπανού είναι πολύτιμος, διότι εξηγεί πλήρως μίαν 

άλλην άνάλογον παράστασιν, διά την οποίαν πολύς μέχρι τούδε εγένετο 

λόγος. Πρόκειται περί τής μικρογραφίας, τής είκονιζουσης τον οίκον τούτον 

τού Ακαθίστου εις τό Σερβικόν Ψαλτήριον τού Βελιγραδιού, άντίγραφον, 

ώς γνωστόν, γενόμενον κατά τον 170ν αιώνα, εξ ενός προοτοτύπου, Υποκειμέ¬ 

νου νΰν εις την Βιβλιοθήκην τού Μονάχου, από τού οποίου ελλείπει ή μικρο¬ 

γραφία τού άπασχολούντος ημάς οίκου. Την παράστασιν ταΰτην (είκ. 5) 1 ο 

δΐΓζγ§Ό\ν8ΐπ εξήγησεν ως λέβητα μέ 

δυο πόδας, εντός τού οποίου εύρίσκεται 

ή Θεοτόκος2, τελευταίον δέ ό Οταβατ 

έπεχείρησε νά έρμηνεύση ώς λέμβον 

μέ δυο κώπας πλέουσαν εντός λίμνης, 

Είκ. 5. 

Μικρογραφία τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου 

τοϋ Βελιγραδιού- 

περιβαλλομένης υπό βράχων 3, ή τοιχογραφία τής Μονής τού Σπανού {είκ. 4) 

δεικνύει σαφώς ποία είναι ή ορθή ερμηνεία τής παραστάσεως ταυτης. Τό ώς 

λέβης ή λέμβος έκληφθέν είναι απλούστατα ό υπό μορφήν λεκάνης δίσκος τού 

μανουαλιού, οΐ δέ πόδες ή κώπαι οί κρουνοί τού ύδατος καί τέλος ή λίμνη 

τό σκοτεινόν σπήλαιον, έν τώ όποίω πάντοτε εϊκονίζονται οί εν σκότει, 

παραλειφθέντες εις τήν μικρογραφίαν τού Βελιγραδιού. Ή μορφή τής λεκά¬ 

νης ή κολυμβήθρας φαίνεται καθαρωτέρα εις μίαν εικόνα, εύρισκομένην εις 

ι 8 ΐ γζ V" ο \νδ1ε ί, δ6ΓΪ)Ϊ5θ1ιβΓ Ρ53.116Γ, πίν. Ι,νΐΙ 144. 

2 δΐΓΖ7§ο\ν8ΐίί, Ένθ’ άν. 82, άριθ. 144. 

3 Α. Ογ&6η.γ, έν δεΓπΐπ&πτπη Κοηά&ΐτονί&ιιηηα, V, 1932, 276 και σημ. 31. 

Είκ. 4. Τοιχογρ. Καθολικού Μ. Αγίου 

Νικολάου Σπανού έν τη Νηοΐδι των 

Ίωαννίνων. 
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τον Μητροπολιτικόν ναόν τοΰ Άδάμαντος Μήλου (είκ. 6) Χ. Εις τήν εικόνα 

ταΰτην, έχουσαν πολλά τά κοινά προς τήν τοιχογραφίαν τής Μονής τού Σπα¬ 

νού (είκ. 4), εμφανίζεται έν ακόμη νέον στοιχεΐον, οί “Άγγελοι, ών .τήν 

παρουσίαν δέν είναι δυνατόν νά έξηγήσωμεν, καί τούς οποίους θά .επανεύ- 

ρωμεν καί άργότερον. 

Τήν κολυμβήθραν, ή οποία εις τάς μέχοι τούδε έξετασθείσας παραστά¬ 

σεις έχει υποτυπώδη ακόμη χαρακτήρα, εύ ρίσκο μεν εμφανή πλέον εις .τήν 

Είκ. 6. Είκών Μητροπόλεως Είκ. 7.7Τοιχογραφία Ναού 

Άδάμαντος Μήλου. Κάτω Παναγιάς έν Άρτη. 

μέρος τής διπλής ταυτης κολυμβήθρας, ήτις ενθυμίζει μεταγενεστέρας ιδίως 

παραστάσεις τής Ζφοδόχου Πηγής, παρίσταται ή Θεοτόκος βρεφοκρατούσα 

εντός μεγάλης φλογός. Άπό τού κάτω μέρους τής κολυμβήθρας ρέει μέγας 

κρουνός, σχηματίζουν λίμνην περιβαλλομένην υπό βράχων 2. Ή τοιχογραφία 

αύτη τής Κάτω Παναγιάς, μή παραλείπουσα τήν αρχικήν ιδέαν τής Θεοτόκου 

λαμπάδος, τονίζει περισσότερον τήν έν τώ στ. 14 κολυμβήθραν καί τον εν 

τώ στ. 13 «πολΰρρυτον ποταμόν». 

Παραλλήλους προς τήν κατεΰθυνσιν τής άπεικονίσεως αυτής τής Θεοτό¬ 

κου ώς λαμπάδος, υπάρχει καί μία άλλη. Είς μίαν τοιχογραφίαν τής Βάτρα 

ι Σχέδιον γενόμενον επί τή βάσει τής ύπ’ άριθ’ 5279 φωτογραφίας τής Συλλογής 

τής Χριστιανικής Άρχαιολ. Εταιρείας- 

2 Οί έν τφ σκότει, παριστάμενοι είς τό παραπλεύρως τόξον, δέν είκονίσθησαν ενταύθα. 
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Μολδοβίτσα εν Μολδαβία, γενομένην εν ετει 1536 (εϊκ. 8) 1, ή Θεοτόκος 

παρίσταται όρθια κρατούσα λαμπάδα, δι’ ής φωτίζει τούς εντός σκοτεινού 

σπηλαίου ευρισκομένους. Την αυτήν ιδέαν, πληρέστερον διατυπωμένην, εκφρά¬ 

ζει ή εις τον 170ν αιώνα αναγόμενη τοιχογραφία τού Ναού τής Παναγίας εν 

Χρΰσαφα τής Λακωνίας (είκ. 9) 2. Εις αυτήν εϊκονίζεται δεξιά ή Θεοτόκος 

βαστάζουσα διά τής άριστεράς τον “Ιησούν, διά δέ τής δεξιάς κρατούσα λαμ¬ 

πάδα, μέ τήν οποίαν φωτίζει τούς εις τό αριστερόν μέρος τής συνθέσεως ευρι¬ 

σκομένους εντός σπηλαίου, εις τό κάτω 

μέρος τοΰ οποίου ρέει ό «πολΰρρυτος 

ποταμός». “Οπισθεν τής Θεοτόκου πα- 

ρίστανται “Αγγελοι διακονούντες, ών 

ή ενταύθα άπεικόνισις ενθυμίζει τήν παρουσίαν αυτών και εις τήν ανωτέρω 

παρατεθεΐσαν (εΐκ. 6), παράστασιν έπϊ τής εικόνος τής Μήλου. Απλή τέλος 

παραλλαγή τοΰ τύπου τούτου είναι και ή τοιχογραφία τού Έξωνάρθηκος έν 

τφ Καθολικω τής 'Αγιορειτικής Μονής Βατοπεδίου, (εϊκ. 10), εις τήν οποίαν 

δμως εντός τής φλογός τής λαμπάδος, ήν κρατεί ή Θεοτόκος, παρίσταται ό 

Ιησούς παιδίον. Ή τελευταία αύτη λεπτομέρεια φαίνεται δτι σχετίζεται, ϊσως, 

μέ τούς στίχους 4 καϊ 5 τού οϊκου: «Τό γάρ αυλόν άπτουσα φως κ.λ.π.» 

ι Ο. Ταίταΐΐ, έν Μέΐ3.η£65 Ο. 5οΐιΐιιηι1)6ΐ·£6Γ, Ρ&ΓΪ5, 1924, πίν. XXXI. Πρβ. καί 

I. βίείαηεδειι, Ένθ’ άν. 156 κέξ. 

2 Όμοια είναι ή σύνθεσις καί εις τάς τοιχογραφίας των Καθολικών των έν Λακωνία 

Μονών Ζερμπίτσης (1669) καί Γόλας (1632), ών αί τελευταίοι είναι έργα τοΰ Δημητρίου 

Κακαβά. Διά τάς χρονολογίας πρβ. καί Κ. Ζησίου, Σύμμικτα, Άθήναι, 1892, 11. καί 

Βυζαντίδα, I, 1909. 427 κέξ. 

Είκ. 8. Τοιχογραφία Ναού 

Βάτρα Μολδοβίτσα έν Μολδαβία. 
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Ή τοιχογραφία τού Καθολικού τής Μ. Δοχειαρίου εν Άγίψ “Ορει, 

(εϊκ. II)1, όμοια προς τήν οποίαν είναι και ή τής Τραπέζης τής Λαύρας2, 

παρέχει τήν παράστασιν τής όμάδος, εις ήν άνήκουσιν αί τοιχογραφίαι τής 

Βάτρα Μολδοβίτσα, Χρύσαφας και Βατοπεδίου (εικ. 9-11) περισσότερον 
άπλοποιημένην. 

Ή Θεοτόκος κρατεί τον Ίησούν, ή δέ λαμπάς εύρίσκεται παρ’ αυτήν. 

Εις τήν ιδίαν τέλος ομάδα ανήκει και ή μικρογραφία τού ύπ’ άριθ. 429 

κωδικός τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης 

τής Μόσχας (εϊκ. 12)3, γνωστού διά τάς 

πολλάς περ'ι τής χρονολογίας αυτού 

Είκ. 11. Τοιχογραφία έν τφ Νάρθηκι 

τοΰ Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου 

'Αγ. Όρους. 

γενομένας συζητήσεις 4. Εις τήν μικρογραφίαν ταύτην ή Θεοτόκος, άνευ τού 

βρέφους, περιβάλλεται υπό ελλειψοειδούς ακτινωτού δίσκου, ένθυμίζοντος 

ι ΜίΠεέ, Αΐΐιοδ, πίν. 236.1. 

2 Μΐΐΐβί, ΑΙΙιοβ, πίν. 147.2. 

3 Τό παρατιθέμενον σχεδίασμα έγένετο έκ φωτογραφικής άπεικονίσεως, ευρισκόμε¬ 

νης είς τήν έκδοσιν τού έν λόγφ χειρογράφου, τήν φέρουσαν τον τίτλον, Οορίεδ ρΒοίο- 

«ταρίιίέεδ 063 ιηΐηΐ&ίαΓβδ άεδ ΜαηπδεπΙδ §τεεδ εοπδετνέδ & Ια ΒϊΒΙϊοΙΙιέφίε δ3'ηο(1αΐ6, 

αυίτείοΐδ ΡαΙπατεαΙε, άε Μοδεοα, 1Γβ Βνταϊδοη, Μοβοοιι, 1862, πίν. 22 Άπεικόνισιν τής 

μικρογραφίας ταύτης παρέχει καί ό Μγδίίνβο, "Ενθ’ άν. πίν. XI. 6. 

4 'Ως γνωστόν τό χειρόγραφον τοΰτο, θεωροΰμενον (ός περιέχον τήν παλαιοτέραν 

γνωστήν είκονογράφησιν τοΰ Ακαθίστου, άνήγετο είς τον 11°ν ή 12ον αιώνα. Πρβ. 

Ν. Κοηάαΐνοίί, ΗίδΙοΪΓε άε Γατί Βγζαπίίη, εοηδΐάετε ρπηοϊρ&ΐεηιεπί: άβηδ Ιβδ 

ηιΐηϊαΙαΓεδ, Ιταά. Μ. ΤταννπίδΗ, Ραπδ, 1891, II, 127 κέξ! ΟΒ. ΌΐεΒΙ, Μαηαεί ά^ατί 

Βγζαηΐΐη, 2<* έκδ. Ραπβ, 1925-26, II, 640. δΐΐ'ζ^^οτνβΐίί, ’Ένθ’ άν. 129. Τελευταιον 

ό Μνεΐϊνεε, "Ενθ’ άν. 97, 129, τοποθετεί αυτό είς τά τέλη τοϋ 14ον ή τάς άρχάς τοΰ 

15ου αίώνος, άν καί τοΰτο, νομίζω, δτι θά ήδύνατο νά θεωρηθή ακόμη μεταγενέστερον. 

Είκ. 10. Τοιχογραφία έν τφ έξωνάρθηκι 

τοΰ Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου 

έν Άγ. Όρει. 
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τάς παραστάσεις, εις τάς οποίας αυτή εύρίσκεται εντός τής φλογός τής λαμ- 

πάδος, προ αυτής δέ εικονίζεται ή φωτοδόχος· λαμπάς καί οί έν σκότει. Τέλος 

ή κατά τό έτος 1694 γενομένη υπό τοΰ Δ. Νομικού είκών του "Ακαθίστου έν 

τφ Ναφ τής Φανερωμένης Ζακύνθου, 

(εΐκ. 13), διατηρεί ακόμη την παράστα- 

σιν τής Θεοτόκου, ά'νευ τοΰ βρέφους, 

εντός τοΰ ελλειψοειδούς ακτινωτού δί¬ 

σκου, άλλα ή λαμπάς καί οί έν σκό- 

τει δεν υπάρχου σι πλέον, άντ’ αυτών δέ 

παρίστανται δύο Άγγελοι, κρατούντες 

λαμπάδας. 

Οί μέχρι τοΰδε έξετασθέντες διά¬ 

φοροι τύποι, καθ’ οΰς απεικονίζεται ό 

άποσχολών ημάς οίκος, είναι σχεδόν 

καθ’ ολοκληρίαν προσκεκολλημένοι εις 

τό γράμμα τοΰ ποιήματος. Εις αυτούς 

τονίζεται τούτο ή εκείνο τό στοιχείου, χωρίς κάμμίαν βαθυτέραν κατανόησιν 

τοΰ περιεχομένου. Παραλλήλως δμως προς τούς τύπους τούτους ύπάρχουσι 

και δλίγαι ά'λλαι παραστάσεις τοΰ άπα- 

σχολοΰντος ημάς οίκου ά’ξιαι πολύ πε- 

ρισσοτέρας προσοχής, καί των οποίων 

ή Ιξέτασις οδηγεί εις πολύ σπουδαιό¬ 

τερα συμπεράσματα. 

Ή κατά τό έτος 1537 γενομένη 

τοιχογραφία τοΰ Κελλίου τής Μολυβοκ- 

κλησιάς, παρά τάς Καρυάς τοΰ Άγ. 

“Ορους (είκ. 14), προσθέτει εν νέον 

αξιόλογου στοιχείου εις τά μέχρι τοΰδε 

γνωστά. Εις την τοιχογραφίαν ταύτην 

εικονίζεται, ώς συνήθως, ή Θεοτόκος 

όρθια, κρατούσα τόν Ίησοΰν, καί 

παρ’ αυτήν δύο γονυκλινείς δεόμενοι. 

’Όπιθεν όμως τής Θεοτόκου παρίστα- 

ται τετράγωνος υψηλός πύργος, επί τοΰ 

οποίου κατευθύνονται δέσμαι φωτει¬ 

νών ακτινών, κατερχόμεναι έκ τοΰ ου¬ 

ρανού. Ή λαμπάς δεν εμφανίζεται εις την παράστασιν ταύτην. Την σημασίαν 

τοΰ οικοδομήματος τούτου, τοΰ υψηλού πύργου, θά δείξωσιν εις ημάς τά 

κατωτέρω παραδείγματα. ί 
[ 

I 

I 
4. 

Είκ. 13. Είκών τοΰ Δ. Νομικού 

έν τφ Ν. Φανερωμένης Ζακύνθου. 

Είκ. 12. Μικρογραφία τοΰ ύπ’ άριθ. 429. 

Κωδ. τής Συνοδικής Βιβλ. τής Μόσχας. 
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Περισσότερον όμως ενδιαφέρων είναι εις άλλος τύπος, τοΰ όποιου παρέ- 

χομεν ενταύθα δύο παραδείγματα, τό εν ειλημμένου έκ των έν έ'τει 1693 

γενομένων τοιχογραφιών τής Νέας Μονής τοΰ Φιλοσόφου παρά την Δημη- 

τσάναν (είκ. 15) \ τό δέ έτερον έξ είκόνος τοΰ Ακαθίστου, άποκειμένης εις 

την επί τής Νησΐδος τών Ίωαννίνων Μονήν τής Έλεοΰσης (είκ. 16). Εις τάς 

παραστάσεις ταύτας τό κύριον θέμα είναι δύο Άγγελοι κρατούντες μεγάλη ν 

εικόνα τής Θεοτόκου όρθιας, φερού- 

σης προ τοΰ στήθους τό Βρέφος. 

Άνω τής είκόνος τής Θεοτόκου πα- 

ρίσταται λαμπάς άνημμένη καί εκα¬ 

τέρωθεν οί γονυπετείς δεόμενοι. 

Ποια ή σημασία τής παραστά- 

σεως ταύτης; 

Ή υπό τών Αγγέλων βαστα- 

ζομένη είκών παριστάνει τήν Θεοτό¬ 

κον, όπως καί εις μερικάς έκ τών 

ανωτέρω παρατεθεισών απεικονί¬ 

σεων (είκ. 6, 11, 14), ορθίαν κατ’ 

ένώπιον κρατούσαν προ τοΰ στήθους 

τόν Ίησοΰν. Αλλά ό τύπος ούτος 

είναι ό τής γνωστής θαυματουργού 

είκόνος τής Θεοτόκου Κυριωτίσ- 

σης 2, τής άποκειμένης εις τήν έν 

Κωνσταντινουπόλει Μονήν τής Θεο¬ 

τόκου εις τά Κύρου. Περί τούτου 

δύναται νά πείση, έκτος τών άλλων 
πολυαρίθμων παραδειγμάτων, ή πα¬ 

ραβολή προς τό ενταύθα παρατιθέμενου (είκ. 17), μολυβδόβουλλον τοΰ Εθνι¬ 

κού Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, επί τοΰ οποίου άναγινώσκεται εκατέ¬ 

ρωθεν τής παραστάσεο)ς τής Θεοτόκου, ή επιγραφή, ΜΡ ΘΥ η ΚΥΡΙΟΤ[ΙΣ)Σ[α]». 

Είναι φανερόν ότι μεταξύ τής είκόνος ταύτης τής Θεοτόκου, τής λατρευο 

Εϊκ. 14. Τοιχογραφία έν τφ Ναφ τοΰ Κελ¬ 

λίου τής Μολυβοκκλησιάς έν 'Αγ. “Ορει. 

ι Περί τής Μονής ταύτης βλ. 3Α. Ζάχον, έν ’Αρχαιολ. Δελτίφ, 1922, 67 κέξ. 

2 Πρβ. Ν. Κοπά^Ιιον, Εικονογραφία τής Θεοτόκου (ρωσ.), Πετρούπολις, 1914-15, 

II, 124 κέξ. Ν. Ιάοΐι&οεν, Ή ιστορική σημασία τής Ίταλοελληνικής ζωγραφικής είς τάς 

παραστάσεις τής Θεοτόκου (ρωσ.) Πετρούπολις, 1911, 64 κέξ. Ο. λνιιΐίί, Οίε Κοΐιηββϊδ- 

Εΐτεΐτε ϊπ Νΐΐτππ, δΙτπδΒόηΓ^, 1903, 257 κέξ. 

3 Πρβ. Κ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά μολυβδόβουλ?.α τοΰ έν Ά&ήναις 

Έθν. Νομισματικού Μουσείου, ’Αθήναι, 1917, σ. 194, άριθ- 747. Τό παρατιθέμενον σχε¬ 

δίασμα Ιγένετο έκ γύψινου εκμαγείου τοΰ μολυβδοβούλ?ωυ, παρασκευασθέντος τή φιλική 

φροντίδι τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Έθν. Νομισματικοΰ Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντοπούλου. 
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μένης εις την εν Κων/πόλει Μονήν των Κΰρου, και των ανωτέρω παρατε- 

θεισών απεικονίσεων του άπασχολούντος ημάς οΐκου (εϊκ. 15, 16), ύφίσταται 

άναμφιβόλως σχέσις τις, ήν δύναται, νομίζομεν, νά διευκρινήση εν κείμενον 
από πολλού γνωστόν. 

Τοϋτο είναι μικρόν πονημάτιον του κατά τάς άρχάς τοϋ 14ου αϊώνος 

άκμάσαντος εκκλησιαστικού συγγραφέως Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, 

επιγραφόμενον «Ερμηνεία εις τούς αναβαθμούς τής οκτωήχου». Τό ενδια¬ 

φέρον ημάς ενταύθα κεφάλαιον τού συγγραμματίου τούτου φέρει την επι¬ 

γραφήν «περί τού κοντακίου, άλλα δή και τού οϊκου» 1. 

Είκ. 15. Τοιχογραφία έν τφ Ναφ της Νέας Μονής τοΰ Φιλοσόφου, 

παρά τήν Δημητσάναν. 

Εις τό κεφάλαιον τούτο, εις τό όποιον ό Ξανθόπουλος όμιλεΐ κυρίως 

περί τοΰ περίφημου Ρωμανού τοΰ Μελωδού, άναγινώσκομεν τά έξης: 

«Τά κοντάκια πρώτος έφενρεν ό μελφδός' οντος γάρ τά πρώτα καλλι- 

* (ρο)νίας επιμελούμενος, αμελής παντάπαοιν υπήρχε και άηχος διδ και γέλως 

»τοΐς άπαοι και παίγνιον προνκειτο, καν &λλα>ς άρετής εργάτης ήν δόκιμος. 

»’ Αμελεί και τφ έν τοΐς Κόρον ναφ προσιών τής μητρός έδέετο τον Θεόν 

»δούναι χάριν αντφ και εις θαύμα μεταοτρέψαι τό όνειδος. τΗν δέ τοΐς Κόρον 

»θεία εικών τής πανάγνον και θεομήτορος, μνρία εργαζόμενη τεράστια' ήτις 

» εικών πάλαι μεν ύπ’ ευσεβούς τίνος κνπαρίσσφ άμφάαφεΐ εκεί έστώση έν- 

»απεκρύβη και έπϊ χρόνοις μακροΐς έκέκρνπτο, τοΐς κλωσί τον δένδρου σκια- 

»ζομένη. *Αλ,λά τής ενσεβείας άναλαμψάσης, κάκείνη παραδόξως γνωρίζεται' 

ι Τό κεφάλαιον τούτο άνεδημοσιευθη έκ τής παλαιάς έκδόσεως τού Κυρίλ?.ου 

Άθανασιάδου υπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, έν ΒνζΕηΐίηίδοΙίε Ζείίεοίιπίΐ:, 

II, 1893, 602 κέξ. 
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»λαμπάς γάρ ή κνπάριττος έωράτο έφ ήμέραις τισίν νπερφνώς λάμπονσα. 

»Γνωσθέντος τοίννν τον τεραστίου, γνωρίζεται ή εικών καί ναός τή θεομήτορι 

»παρά τίνος Κόρου εγείρεται, ή δέ τών θαυμάτων πλημμύρα προνχώρει. 

Εκεΐσε ουν θαμίζων και ό θειότατος Ρωμανός, μια έν τή τών Χριοτονγέν- 

»νων ημέρα μετά απείρου πλήθους δρθρίσας τφ ειρημένφ οΐκφ τής θεομη¬ 

ν τορος γίνεται. Και δή περ'ι τήν εκτην ταύτης ώς έθος δεόμενος προς ύπνον 

Είκ. 17. Μολυβδόβουλλον τοϋ έν ΆΟή- 

ναις Εθνικού Νομισματικού Μουσείου. 

»έπί τον άμβωνα τρέπεται και ενθνς 

»— ώ τού θαύματος καί παραδόξου 

»ακούσματος ! — αυτήν τήν θεομή- 

»τορα όρα έμφανώς εϊλιγμα χάρτου 

-άκροις δακτύλοις ώς κοντάκιον έπι- 

»φέρονσαν καί φαγεΐν αυτόν προ- 

Είκ. 16. Εικών έν τ® Μον0 τής Έλεοίσης ομένην τόν χάρτην ό δΐ δήθεν 
επί τής Νησϊδος τών Ίωαννίνων. »έσθίων ύπέρ μέλι έδόκβι έσθίειν, 

·»καί αντίκα — ώ τής χάριτος / — 

»θείας πληρονται τής δωρεάς. Καί δή τόν άμβωνα ανιών κατά τήν έβδόμην 

»τό «Ή παρθένος σήμερον» νπερφνώς έξεβόησεν, οι δέ άκούοντες έξεπλήτ- 

»τοντο καί χάριταις αυτού σχεδόν τήν ηχώ κατετίθεντο' (ουτω εν τώ κώδ.) 

»άγγελικόν γάρ έφκει τό μέλος έξάδοντος. ' Απανταχού τοίννν διαδοθέντος τον 

»θαύματος, άπαν τό στίφος τής πόλεως δραμόν τόν αίνον άφωσιώσατο. Ρωμα- 

»νός δέ τή τοϋ λόγου μητρί τήν χάριν άποτιννός, μέλη έξαίσιά τινα άρμοσά- 

»μένος εν ταΐς αυτής εορταϊς έγκατέσπειρεν, εϊτα καί τή Υπαπαντή τό «'Ο 

»μήτραν παρθενικήν αγιάσας τφ τόκφ σου» καί έν τή τών Είσοδίων τό «'Ο 

»καθαρώτατος ναός» έμφανεία ταύτης συνέταξε κ.λ.π.». 

Εις τήν διήγησιν ταυ την τού Ξάνθο ποΰλου υπάρχου σι δύο χωρισταί 
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παραδόσεις, μία άφορώσα εις την θαυματουργόν άνεΰρεσιν τής είκόνος τής 

Θεοτόκου και την Γδρυσιν τής Μονής υπό του Κΰρου, και μία άλλη, άναφε- 

Είκ. 18. Παράστιισις επί ξυλό¬ 

γλυπτου αναλογίου έν τη Μονή 

Βατοπεδίου 'Αγ. νΟρους. 

ρομένη εις την διά θαύματος τής Παναγίας 

Κυριωτίσσης καλλιφωνίαν του Ρωμανού. 

Νομίζω ότι καί των δυο τούτων παραδό¬ 

σεων τά ϊχνη εύρίσκονται εις τον απασχολούντο 

ημάς οίκον του ^Ακαθίστου καί οτι οί είκονο- 

γραφήσανιες αυτόν εΐχον ταυτας υπ’ δψιν των. 

Την παράδοσιν, μίαν των πολλών ύπαρ- 

χουσών 1, περί τής θαυματουργοί άνευρέσεως 

τής είκόνος καί τής ίδρΰσεως τής Μονής των 

Κυρου, άνευρίσκομεν άφ’ ενός εις τάς αΰτάς 

σχεδόν λέξεις τάς χρησιμοποιούμενος υπό του 

Ξανθοποΰλου «λαμπάς γάρ ή κνπάριττος..» 

καί του ποιητου του Ακαθίστου «Φωτοδόχον 

λαμπάδα...», άφ3 ετέρου δε καί εις αυτό τό 

νόημα. Είναι φανερόν οτι ή Φωτοδόχος λαμπάς 

του Ακαθίστου, ή εν σκότει φανεΐσα καί τό 

άϋλον απτούσα φως, είναι αυτή ή ειχών τής 

παραδόσεως του Ξανθοποΰλου, ή μεταβαλοΰσα 

εις φωτεινήν λαμπάδα τήν κυπάρισσον, μέχρις 

οτου γνωρισθή. 

Τήν παράδοσιν ταΰτην, νομίζω, οτι άντι- 

προσωπεΰουσιν εν τή εικονογραφία αί παρα¬ 

στάσεις του οίκου τοΰτου, εις τάς οποίας τό 

κύριον θέμα είναι ή υπό "Αγγέλων βασταζο- 

μένη εΐκών τής Κυριωτίσσης, άνωθεν τής οποίας 

εύρίσκεται λαμπάς άνημμένη (είκ. 15, 16). 

Αλλά καί ή δευτέρα παράδοσις ή άναφε- 

ρομένη υπό του Ξανθοποΰλου, περί του θαΰ- 

ματος δηλαδή του γενομένου υπό τής Θεοτό¬ 

κου είς τον Ρωμανόν, νομίζω οτι αντιπροσω¬ 

πεύεται έν τή εικονογραφία του άπασχολοΰντος 

ημάς οίκου του Ακαθίστου. Ή περί του θαΰματος τοΰτου, τό όποιον, ώς 

γνωστόν, απεικόνισε καί ό ζωγράφος Μηνάς είς μίαν των μικρογραφιών τού 

ι Μίαν άλλην, διαφορετικήν εντελώς, παράδοσιν παρέχει έκ κώδ. τοϋ 12ου αιώνος 

τής Μονής Ίβήρων ό Μ. Γεδεών, Έκκλησίαι Βυζαντινοί έξακριβούμεναι (κυρίως ή 

Θεοτόκος των Κόρου), Κων/πολις, 1900, (Άνατύπωσις έκ τής Εκκλησιαστικής Άλη- 

9είας) 120 κέξ. Κατά τήν παράδοσιν ταυ την ή Μονή έκτίσθη υπό του Κυρου μεταξύ των 

ετών 440-445 έκ θαυματουργού ίάσεως διά κρίνου, φυέντος είς τον βασιλικόν κήπον. 
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περίφημου Μηνολογίου του Βασιλείου Β'ί, καί τής συνεπεία αυτού εξαιρετι¬ 

κής του Μελωδού εΰλαβείας προς τήν εικόνα τής Κυριωτίσσης παράδοσις, 

ήτο, φαίνεται, εΰρΰτατα διαδεδομένη έν Κωνσταντινουπόλει. Περί τουτου πλη- 

ροφοροΰσιν ημάς κείμενα πολύ παλαιότερα τού Ξανθοποΰλου, είς τά οποία 

Είκ. 19. Τοιχογραφία Ν. 'Αγ. Κυριακής έν Παλιοχιόρα Αίγίνης. 

μάλιστα άναφέρεται οτι είς τήν Μονήν τών Κΰρου, δπου άπέκειντο καί τά 

ιδιόγραφα τού Ρωμανού έργα, ΙτελεΧτο καί ή μνήμη αυτού (1 Όκτωβρίου) 2. 

ι Άπεικόνισις έν II Μίποΐοβίο άί ΒαδΐΙίο II (Οοάίεβε ε ναίίεειηΐδ εεΐεοΐΐ... VIII) 

Τογϊιιο, 1907, “πίν. 78 καί προχείρως παρά Ο. υ 1 £ ί, Αΐίεΐαπείϋεΐιε ιιηά όγζαηΐΐηίεοΐαε 

ΚαιΐδΙ, σ. 529, είκ. 460. 

2 Ταΰτα παρέχει ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ενθ άν. 599 κέξ. Πρβ. καί 

Κ. Κ γ \ι πι ό & ε Ια ε γ, Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας, μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου, 

’Αθήναι, 1897-1900. II, 517 κεξ. 
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Αΐ παραστάσεις τοϋ υπό μελέτην οΐκου του Ακαθίστου αί σχετιζόμεναι, 

ώς νομίζομεν, προς την παράδοσιν ταύτην περί του είς τον Ρωμανόν γενο- 

μένου θαύματος, είναι σπανιώταται. Ένταϋθα παρέχομεν τρεις τοιαΰτας, τάς 

_ μόνας, άς ήδυνήθημεν νά 

εΰρωμεν. Ή μία τούτων ευρί- 

/ σκεται επί ξυλόγλυπτου άνα- 

, ' --- * / λογίου, φυλασσόμενου είς τό 

—-- /-. έν τη 'Αγιορειτικη Μονή Βα- 

/ '·— τοπεδίου Παρεκκλήσιον τής 

_^ ί /" "X \ "Αγίας Ζώνης (είκ. 18), ή άλλη 

Λ ( I ελήφθη εκ τοιχογραφίας τοϋ 

V \ /— έτους 1680 έν τή ΓΑγ. Κυριακή 

^ ) , / τής Παλιοχώρας Αίγίνης (είκ. 

ι---— ^ \\ ί Υ 19), καί τέλος ή τρίτη επίσης 

\ νΧν | ^ /■»._" εκ τοιχογραφίας του έτους 

\ ν ί 1606 έν τφ Καθολικφ τής έν 

( { Όξυλίθω Εύβοιας Μονής τού 

/ " I 'Αγ. Τωάννου τού Καταρράκτου (είκ. 20) Χ. 

I Είς τάς παραστάσεις ταύτας είκονίζεται 

| / έν τφ μέσφ επί θρόνου ή Θεοτόκος βρεφο- 

I / κρατούσα, έκατέρωθεν δέ αυτής δύο ομιλοι 

\ I Ν καί τέλος εις τό βάθος οικοδομήματα, τά 

\ οποία μάλιστα είς τό άναλόγιον του Βατοπε- 

δίου (είκ. 18), φέρουσι καί έπάλξεις. Επίσης 

^ είς την παράστασιν τού Βατοπεδίου όπισθεν 

I τής κεφαλής τής Θεοτόκου ευρίσκεται λαμπάς 

ί άνημμένη, ήν εύρομεν καί είς τάς ανωτέρω 

/_ παρατεθείσας απεικονίσεις, είς τάς οποίας τό 

'- κύριον θέμα είναι ή υπό Αγγέλων βασταζο- 

----- μένη είκών τής Κυριωτίσσης (είκ. 15, 16). 
Είκ. 20. Τοιχογραφία έν τφ Καθο- Τέλος ε1ς τήν τοιχογραφ(αν τής Μονής τού 

λικω τής Μονής 'Αγ. Τωάννου τοΰ ^ , , , β. , 
ν * , Ληί’νιι τ?’ΐ3 - Καταρράκτου (είκ. 20), βλέπομεν δέσμην 
Καταρράκτου εν Οξυλιθφ Εύβοιας. η 1 / 3 1 1 

φωτεινών ακτινών διευθυνομένην εκ των 

ανω προς τήν κεφαλήν τής Θεοτόκου, ής άνάλογον παράδειγμα έχομεν είς 

τήν τοιχογραφίαν τής Μολυβοκκλησιάς (είκ. 14). 

Πλήν των μικρών τούτων λεπτομερειών, τής λαμπάδος δηλαδή καί τής 

δέσμης των άκτίνων, είναι φανερόν ότι ή όμας αύιη τών παραστάσεων δια- 

1 Σχέδιον γενόμενον έξ ανεκδότου φωτογραφίας εύγενώς παραχωρηθείσης ήμϊν υπό 

τοΰ κ. Γ. Σωτηρίου, δν θερμότατα διά τοΰ το εύ/αριστοΰμεν. 
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φέρει ούσιωδώ; από πάσας τάς ανωτέρω παρατεθείσας απεικονίσεις τού 21ου 

οϊκου τού "Ακαθίστου. Νομίζω δτι ή παρατηρούμενη μεγάλη αύτη διαφορά 

προέρχεται από τό γεγονός ότι αί εν λόγφ παραστάσεις σχετίζονται μέ τήν 

παράδοσιν περί τού εις τον Ρωμανόν γενομένου θαύματος τής Κυριωτίσσης 

καί μέ τήν έκ τούτου εξαιρετικήν εύλάβειαν τού Μελωδού προς τήν εικόνα 

ταύτην. Περί τούτου πείθουσιν οί δύο ομιλοι οϊ εΐκονιζόμενοι εκατέριοθεν 

τής Θεοτόκου. Είς τήν τοιχογραφίαν τής Αίγίνης (είκ. 19), αριστερά μέν παρί- 

στανται μοναχοί, ών μάλιστα ό εγγύτερον προς τήν Θεοτόκον ευρισκόμενος 

φαίνεται δτι κρατεί ράβδον δηλωτικήν τοΰ ηγουμενικού αυτού αξιώματος, 

δεξιά δέ δμιλος ανθρώπων, ών τό ένδυμα δεν δυνάμεθα νά ορίσωμεν επα¬ 

κριβώς, καθ’ δσον είς τό μέρος τούτο ή τοιχογραφία είναι ήμικατεστραμ- 

μένη, καί οΐτινες πάντως δεν είναι μοναχοί. Τήν στολήν δμως καί τήν ιδιό¬ 

τητα τούτων δεικνύει σαφέστερον ή τοιχογραφία τής Εύβοιας (είκ. 20). Είς 

αυτήν τό μέν δεξιόν μέρος, είς τό όποιον άναμφιβόλως θά εϊκονίζοντο οί 

μοναχοί, είναι έντελώς κατεστραμμένον, αί μορφαί, όμιος αϊτινες δέν σφζον- 

ται καλώς εις τήν τοιχογραφίαν τής Αίγίνης, είναι ενταύθα ευκρινέσταται. 

Ό πλησίον τής Θεοτόκου ευρισκόμενος εις τήν τοιχογραφίαν ταύτην τής 

Εύβοιας (είκ. 20) φέρει ποδήρη χιτώνα καί τραχηλιάν επί δέ τής κεφαλής 

σκούφον. Μέ τοιούτον δμως ένδυμα παρίστανται συνήθως οί ψάλται, ώς 

δύναται νά διδάξη ή παραβολή προς εϊκονογραφικάς τινας συνθέσεις, είς τάς 

όποιας ή παρουσία τών ψαλτών είναι απαραίτητος, όπως επί παραδείγματι 

είς τον 23ον οίκον τοΰ Ακαθίστου * Ψάλλοντές σου τον τόκον..» 1. 

Ή παρουσία μοναχών καί ψαλτών γύρω τής Θεοτόκου νομίζω δτι δέν 

θά ήτο δυνατόν νά έξηγηθή άλλως, είμή μόνον οτι ή δλη σύνθεσις είκονίζει 

τό είς τον Ρωμανόν θαύμα τής Θεοτόκου έν τφ Ναφ τής Μονής τών Κύρου. 

"Αν ούτως έχη τό πράγμα, τότε δέν θά ήτο, ίσως, άπίθανον νά παραδεχθώ- 

μεν δτι μεταξύ τών παρισταμένων είκονίζεται καί αύτός ό Μελφδός. Έτι δέ 

μάλλον τις προχωρών θά ήδύνατο νά υποστήριξή δτι καί τά εις τό βάθος 

τών παραστάσεων οικοδομήματα πρέπει νά είκονίζωσι τήν Μονήν τών Κύρου, 

ι Πρβ. Μΐΐΐεί, ΑΙάοε, πίν. 103.4, 147.2. καί Επετηρίδα τής Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών, IX, 1932, 355 κέξ. Έν οχέσει προς τάς λίαν άναλόγους μορφάς είς τήν σύν- 

θεσιν τοΰ Στιχηροΰ τών Χριστουγέννων, μεταξύ τών από τοϋ έτους 1500 τοιχογραφιών 

τής Μονής τοΰ Θεράποντος έν Ρωσσίφ ή Ε. Ο ο ο τ θ νδ ά Β - Ό τ υ ζΐ η ί η (έν Κ’ατί 

Βγζαυύη οάεζ Ιβε 8ΐ3νβ5, Βειιχϊεηιε Κεοτιβίΐ Τά. υεηεηεΐίή, Ρπτίε, 1932, 129 θέ?νουσα 

νά έξηγήση τήν διαφοράν τών στρογγυλών καί τών αιχμηρών καλυμμάτων τής κεφαλής 

τών ψαλτών, ακολουθεί τήν οΰχί ορθήν γνώμην τοΰ Ό. Α; η 3 Ιον, σχετικώς μέ τήν 

μικρογραφίαν τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου, δτι τά στρογγυλά καλύμματα χαρα- 

κτηρίζουσι τούς κληρικούς, τά δέ αιχμηρά τούς ψάλτας. Τοΰτο όμως δέν είναι ακριβές, 

ώς εξάγεται άπό τά ένδύματα, τά όποια οΰτοι φέρουσιν. Ή διαφορά τοΰ σχήματος τών 

πίλων χαρακτηρίζει τήν μεταξύ τών ψαλτών διαφοράν βαθμού, ώς καί αλλαχού έγρά- 

ψαμεν. Έπετηρίς Έιαιρ. Βυζαντ. Σπουδών, Ένθ’ άν. 356. 

Επειηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, Ιτος Γ, 22 
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εις τον περίβολον τής οποίας ό κατασκευάσας τό αναλόγιον του Βατοπεδίου 

(είκ. 18) προσέθηκε καί επάλξεις, κατ' άπομίμησιν ΐσως των 'Αγιορειτικών 

Μονών. Οΰτω τέλος δύναται νά έξηγηθή κα'ι τό υπό μορφήν πύργου οικο¬ 

δόμημα, τό ευρισκόμενον εις τό βάθος τής τοιχογραφίας τής Μολυβοκκλη- 

σιάς (είκ. 14). 

Έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων προκυπτουσι πολλά δυσεπίλυτα προβλή¬ 

ματα. Αί παραστάσεις τοΰ άπασχολοΰντος ημάς οίκου μέ την εικόνα τής 

Κυριωτίσσης (είκ. 15, 16), ως καί αί τελευταΐον έξετασθεΐσαι μέ την Θεοτό¬ 

κον περιβαλλομένην υπό ομίλων μοναχών καί ψαλτών (είκ. 18-20), μήπως 

σχετίζονται μέ την παλαιάν, εις Βυζαντινούς ήδη χρόνους άναγομένην, παρά- 

δοσιν Χ, δτι ό Ρωμανός είναι ό ποιητής τοΰ Ακαθίστου; 

Μολονότι θεωρώ οΰχί άπίθανον την παλαιάν ταύτην παράδοσιν, εντού¬ 

τοις νομίζω δτι δεν θά ή μην ό αρμόδιος νά είσέλθω εις τήν έξέτασιν ζητή¬ 

ματος τόσον ακανθώδους, οίον τό περί τοΰ ποιητοΰ τοΰ Ακαθίστου, τό 

όποιον πλείστους μέχρι τοΰδε άπησχόλησεν έρευνητάς. Θεωρώ δμως απαραί¬ 

τητον νά σημειώσω, δτι τό πονημάτων τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθο- 

ποΰλου, τοΰ όποιου απόσπασμα παρεθέσαμεν ανωτέρω, έγράφη άρχομένου 

τοΰ 14ου αίώνος 1 2 3 4, εποχήν δηλαδή, καθ’ ήν ακριβώς αναφαίνονται καί αί 

πρώται απεικονίσεις τοΰ Ακαθίστου Ί Άναμφιβόλως τά γεγονότα ταΰτα δέν 

θά ήδΰναντο νά θεωρηθώσιν εντελώς άσχετα μεταξύ των. 

Μέ δλας τάς δυνατάς επιφυλάξεις, απαραιτήτους άλλως τε διά ζήτημα 

οΰτω σκοτεινόν, θά ήδΰνατό τις νά καταλήξη εις τό συμπέρασμα, δτι τόσον 

οι είκονογραφήσαντες τον Ακάθιστον, όσον καί ό Ξανθόπουλος, έχρησιμο- 

ποίησαν παλαιάν τινα παράδοσιν, διασφζομένην ακόμη κατά τον 14ον αιώνα 

έν Κοννσταντινουπόλει, ΐσως μάλιστα καί μεταξύ τών μοναχών τής Μονής 

τών Κΰρου. Καί είναι μέν αληθές δτι ή τελευταία περί τής Μονής ταυτης 

γραπτή μνεία δέν κατέρχεται πέραν τοΰ τέλους τοΰ 12ου αίώνος \ τοΰτο δμως 

1 Βλ. Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ρωμανός 6 Μελφδός, νΕνθ’ αν. 64 σημ. 

2 Περί τοΰ Ξανθοπούλου βλ. Κ γ ια γπ. ό & ο 1ι 6 γ, “Ενθ' άν. I, 588. 

3 ΟΙ εις παλαιοτέρους τοΰ 14ου αίώνος χρόνους άναβιβάζοντες τήν είκονογράφησιν 
τοΰ Ακαθίστου έβασίζοντο, ώς γνωστόν, άποκλειστικώς εις τό χειρόγραφον τής Μόσχας 
(ΰΐβΐιΐ, Ένθ* άν. 640). Τοΰτο δμως, ώς εΐδομεν, (σ. 329 σημ. 4) είναι πολύ μεταγενέ¬ 

στερον τοΰ 14«υ αίώνος. Τελευταΐον ό Μ^εΐΐνοο, νΕνθ’ άν. 97, 129, άπέδειξεν δτι 
ή είκονογράφησις τοΰ Ακαθίστου αναφαίνεται μόλις τον 14ον αιώνα, ώς παλαιοτέραν 
δέ αυτοϋ άπεικόνισιν θεωρεί τάς έν έτει 1327 γενομένας τοιχογραφίας τής Ντετσάνι έν 
Σερβίφ. Νομίζω δτι παλαιότεραι τούτων, ώς εξάγεται έκ λόγων είκονογραφικών, είναι 
αί τοιχογραφίαι τοΰ Ναοΰ τής Θεοτόκου έν Θεσσαλονίκη άναγόμεναι είς το πρώτα έτη 
τοΰ 14ου αίώνος, περί τών οποίων θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς ιδίαν μελέτην. 

4 Πρβ- Μ. Γεδεών, Βυζαντιναί Έκκλησίαι έξακριβούμεναι. .. 121, 124 καί τοΰ 
αύτοΰ, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, Κων/πολις, 1899, 184 στ. β'. 
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δέν θά ήτο σοβαρός λόγος νά παραδεχθώμεν δτι ή Μονή δέν ΰφίστατο κατά 

τούς χρόνους τοΰ Ξανθοποΰλου. Τό δτι δέ τά παραδείγματα τής άπεικονίσεως 

τοΰ οίκου τούτου τοΰ Ακαθίστου, τά σχετιζόμενα μέ τήν εν λόγφ παράδο- 

σιν, είναι σχετικώς ελάχιστα, παραβαλλόμενα προς τά άλλα, τ’ άποδίδοντα 

δι’ εικόνων τό γράμμα, ώς εΐπομεν, τοΰ ποιήματος, εξηγείται ΐσως από τό 

γεγονός δτι ή παράδοσις αΰτη τής Κωνσταντινουπόλεως δέν ήτο λίαν γνωστή 

καί διαδεδομένη. 

Οΰτω θά ήδΰνατό τις νά|διακρίνη είς τήν είκονογραφικήν άπόδοσιν τοΰ 

εν λόγφ οΐκου δύο διαφόρους πηγάς. Μίαν προερχομένην εκ Κων/πόλεως 

καί σχετιζομένην μέ τάς περί Κυριωτίσσης καί Ρωμανοΰ παραδόσεις, ήν 

άντιπροσωπεΰουσι τά παραδείγματα τών είκόνο^ν 15, 16 καί 18 - 20, καί μίαν 

άλλην, δημιουργηθεΐσαν, πιθανώς έξω τής Πριοτευούσης καί εντελώς άσχετον 

προς τάς παραδόσεις ταΰτας, ής παραδείγματα είναι αί εικόνες 1 -13. Άνά- 

μιξιν τέλος τών δύο πηγών παρέχει ή τοιχογραφία τής Μολυβοκκλησιάς 

(είκ. 14), είς τήν οποίαν διακρίνονται στοιχεία καί από τούς δύο τρόπους 

άπεικονίσεως τοΰ οΐκου τούτου, άφ’ ενός τούς δεομένους καί τούς βράχους, 

στοιχεία προερχόμενα από τήν κατά γράμμα άπεικόνισιν, καί άφ’ ετέρου τήν 

Θεοτόκον Κυριώτισσαν καί τό εις τό βάθος οικοδόμημα, στοιχεία άναγόμενα 

είς τήν παράδοσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. 

Σχετικώς τέλος μέ τήν παράστασιν τής Θεοτόκου εις τάς τελευταίας 

παρατεθείσας άπεικονίσεις (είκ. 18-20), θά ήδύνατο ΐσως νά παρατηρηθή 

δτι είς ταύτας ή Θεομήτωρ δέν είκονίζεται, ώς θ’ άνέμενέ τις, κατά τον τύπον 

τής Κυριωτίσσης, άλλά καθημένη ώς Πλατυτέρα. Τοΰτο δμως έξηγεΐται, 

νομίζω, δταν εχη τις προ οφθαλμών δτι αί παραστάσεις αΰται ανάγονται είς 

τον 17ον καί 180ν αιώνα καί είναι μακρύ νά πολλαχώς ήλλοιωμένα αντίγραφα 

παλαιών προτύπων, γενόμενα άπό τεχνίτας, οί όποιοι άσφαλώς δέν έγνώριζον 

πλέον τον λόγον καί τήν σημασίαν τής παραστάσεως ταύτης. 

Τ’ άνωτέρω έκτεθέντα σκοπόν μόνον είχον νά διαπιστώσουν τήν λανθά- 

νουσαν σχέσιν μεταξύ άπεικονίσεών τινων τοΰ 21ου οΐκου τοΰ Ακαθίστου 

καί τών περί Ρωμανοΰ καί τής έν Κων/πόλει Μονής τών Κύρου παραδόσεων. 

Ή φύσις τοΰ ζητήματος είναι τοιαύτη, ώστε νά μή έπιτρέπη είς τον έρευ- 

νώντα αυτό νά καταλήξη είς πορίσματα απολύτως θετικά, άλλά μόνον νά 

θέση προβλήματά τινα είκονογραφικά, τά όποια νεώτεραι τυχόν άνακαλύψεις 

κειμένων καί μνημείων θά έπιλύσωσι. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ 

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

Ή εποχή, καθ’ ήν άνεπτυχθησαν τά δυο βασικά γνωρίσματα των λεγο¬ 

μένων βορείων ιδιωμάτων τής νέας Ελληνικής, ήτοι ή τροπή των άτονων ε 

κα'ι ο εις ί και η και ή αποβολή των άτονων ί καί η, δεν μάς είναι άκόμη 

μετ’ ακρίβειας γνωστή. Και περί μεν των αιτίων, άτινα προεκάλεσαν τήν 

εμφάνισιν των δυο τούτων φωνητικών γνωρισμάτων, δι’ ών ή βόρειος Ελλη¬ 

νική άπεσχίσθη τής κοινής, άν δηλαδή τά γνωρίσματα ταΰτα αποτελούν συν¬ 

έχειαν τής κλειστής προφοράς των μακρών ε και ο (ω) ως εμφανίζεται αΰτη 

εν τή αρχαία θεσσαλική διαλέκτω, οίον έψάφιστει (έψήφισται), έλέστειν 

(ελέσθαι), χοΰρα (χώρα), έ δ ο υ κ ε (εδωκε), έπινοείσου μεν (επινοήσω μεν), 

τοϋν πολιτάουν (τών πολιτών), ΙΙετθ αλοΰ ν καί τοΰ ν άλλουν Έλλά- 

νουν (Θεσσαλών καί τών ά'λλων Ελλήνων), ή άνεπτυχθησαν δι’ έπιδράσεως 

τών γλωσσών ξένων γειτονικών λαών, ώς ενόμισαν οί Ο. Μεγ6Γ 1 καί Α. 

ΤίΐαηιΙ) 2, ή άνεπτυχθησαν αύτοτελώς έν τή μεσαιωνική κοινή, ένεκα του ισχυ¬ 

ρότερου δυναμικού τονισμοί) του ίδιάζοντος εν τή βορείω Έλλάδι, ώς ύπεστή- 

ριξε μετά μείζονος πιθανότητος ό κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις 3 δεν θά άσχοληθώ 

ενταύθα, διότι ή συζήτησις τών επί του δυσεπίλυτου τοΰτου ζητήματος γνω¬ 

μών θά ώδήγει πολύ μακράν. Θά περιορισθώ, άνακεφαλαιών τά επί γραπτών 

μνημείων περισωθέντα γνωστά στοιχεία τών υπό εξέτασιν φωνητικών φαινο¬ 

μένων καί τάς επ’ αυτών έξενεχθείσας γνώμας, νά παρουσιάσω νέα τινά 

στοιχεία επιτρέποντα τον μετά μείζονος άκριβείας χρονολογικόν καθορισμόν 
τής αρχής τών βορείων ιδιωμάτων. 

Ό καθηγητής κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις, ό όποιος πρώτος διεπίστωσε καί έ'θεσε 

τό πρόβλημα, γράφει περί αυτού τά εξής: «Περί τού χρόνου, καθ’ δν τά 

φαινόμενα ταΰτα άνεπτυχθησαν έν τή βορείφ Ελληνική, ούδέν δΰναται έν τφ 

παρόντι βέβαιον νά λεχθή, ένεκα τής έλλείψεως παλαιοτέρων γλωσσικών 

μνημείων. Τοσοΰτο μόνον τολμώ νά εικάσω δτι ή τροπή τών άτονων ε, ο εις 

ι, η ήρξατο πιθανώς παλαιότερον τής άποβολής τών άτονων ί, η, άλλ’ ήρξατο 

μόνον, συνετελέσθη δέ βεβαίως μετά τήν αποβολήν, καί δτι ή τροπή θά εΐχεν 

1 Ο. Με/61-» Νβπ^πβώίδοΐιβ δίηάίοη II, 2. 

2 Α. ΤΙιιιπιΙ), βίε ^ΓΪεοΙιϊδοΙιε δρταοΐιε ϊχη Ζεϊΐ&ΙΐβΓ 065 Ηεΐΐεπίδηηΐδ σελ. 144. 

3 Ο. Ν. Η3 Ιζϊ ά 3.1ο 5, Εϊηίεΐΐαη^ ΐπ άίε ηεα^πεεϊιΐεείιε θΓαππηαί.Πί σελ. 342, 

τοϋ αύτοϋ, Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά 1,251. 
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άρχίσει κατά τον 17' αιώνα» 4. Ή γνώμη περί προτεραιότητος τής κωφώ- 

σεως τών άτονων «?, ο εις ή ιι, στηρίζεται επί τού γεγονότος δτι έσώθησαν 

Ιδιώματα, καθώς τού Λιβυσσίου τής Λυκίας καί τού Καρδέττο τής Καλαβρίας 

εμφανίζοντα τήν κώφαίσιν ταΰτην, ούχί όμως καί τήν άποβολήν τών άτόνιον 

ί καί η. Υποτίθεται δέ οτι οί λαλοΰντες τά ιδιώματα ταΰτα μετώκησαν 

εκ τίνος περιοχής τής βορείου Ελλάδος εις εποχήν, καθ’ ήν είχεν άρχίσει ή 

κώφωσις, ήν καί παρέλαβον, άλλ’ ό'χι καί ή αποβολή. Άλλως θά παρελάμ- 

βανον καί ταΰτην μαζί των εις τάς νέας των εγκαταστάσεις. «Δεν πρέπει 

όμως νά πιστευθή, προσθέτει ό κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις, δτι άφοΰ τά άτονα ε, ο 

έτράπησαν εις ί, η καί συνέπεσον καθ’ ολοκληρίαν προς τά άρχαΧσ. ϊ, η ήρχι- 

σεν ή έ'κπτωσις τούτων, διότι, άν ταΰτα είχον όντως κατά πάντα ταυτισθή, 

ούδείς νοεί τίνος ένεκα βραδΰτερον διετέθησαν διαφόρως, ώστε έν τή βορείω 

Ελληνική τά μέν έξέπεσαν, τά δέ παρέμειναν» 2 

Τό γεγονός δτι τά νόθα ή υστερογενή λεγάμενα φωνήεντα ί καί η, ήτοι 

τά προελθόντα έκ κιοφώσεως τών άτονων ε καί ο, δεν νπέκυψαν αμέσως εις 

τον νόμον τής άποβολής τών γνησίων ή ιστορικών λεγομένων άτονων ί καί 

το, αλλά διετηρήθησαν άλά)βητα επί μακρόν, καί μόνον επί τών ημερών μας 

ήρχισαν νά άποβάλλωνται εις τά αυστηρότερα τών βορείων ιδιωμάτων, υπό 

τάς ύπ’έμοΰ διαπιστοίθείσας συνθήκας 3, άποδεικνΰει δτι πράγματι ή κώφωσις 

τών άτονα»ν ε καί ο συνετελέσθη βραδύτατα καί δτι οί φθόγγοι ούτοι επί 

μακρόν χρόνον διεστέλλοντο φωνητικώς προς τά γνήσια ί καί η. 

Είναι γνωστόν δτι αί φωνητικαί αλλοιώσεις συντελοΰνται βαθμηδόν 

καί άνεπαισθήτως, καί δτι διά νά μεταπέση εις φθόγγος εις τον άμέσως πλη- 

σιέστερον απαιτείται πολ?«.άκις χρονικόν διάστημα αίοόνων. Έπομένοκ προς 

διαπίστωσιν τής αρχής τής κωφώσεως δέον νά άναζητήσωμεν ούχί τον χρό¬ 

νον, καθ’ δν ήρχισεν αΰτη, άλλά τον χρόνον, καθ’ ον συνετελέσθη καθ’ ολο¬ 

κληρίαν, διότι τότε μόνον ήρχισε νά έμφανίζεται σποραδικώς επί γραπτών 

μνημείων. 

Παλαιότερα μνημεία τής κωφώσεως έθεώρησε πρώτος ό κ, Γ. Ν. Χατζι- 

δάκις τούς έν τή μεσαιωνική δημτόδει μεταφράσει τής εβραϊκής Πεντατεύχου, 

ήτις έξεδόθη τό πρώτον έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1545, φερομένους τύπους 

σύννιφο άντί σύννεφο, δριξη άντί όρεξη, ίπί αντί επί, ίμπρού καί 

οΰμπρουστε άντί έ μ π ρ ό ς καί ζ ο υ ν ά ρ ι α άντί ζωνάρια4. Ό Π. Ηεε- 

56ΐίη§·, ό όποιος έξέδωκε τήν μετάφρασιν ταΰτην τής Πεντατεύχου τφ 1897, 

παρετήρησεν δτι οί μεμονωμένοι ούτοι τύποι δεν είναι επαρκείς διά τήν χρο- 

ι Γ. Ν. Χατζ ιδ άκι, Μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά 1,258. 

2 Αυτόθι. 

3 Ν. Π. ’Ανδριώτη, Περί τής άποβολής τών νόθων ί καί κ έν τή νέςι Ελληνική 

5Αθήνας 43 <1931) 171 έ. 

4 Ο. Ν. Η&ίζΐά&Ιοδ, Εΐπίεΐΐιιιιο ίη άϊε ηοιι^ΓΪεοΙιϊδαΙιε ΟΓ&ηιιηειίίΙί σελ. 348. 
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νολόγησιν τοΰ φαινομένου της κωφώσεως, οτι ϊπί άναγινώσκεται και έν τη 

μεταφράσει τοΰ βιβλίου τοΰ Ιωνά (§28), ητις είναι κατά τρεις τουλάχιστον 

αιώνας προγενέστερα της μεταφράσεως τής Πεντάτευχου, πιθανώς δέ κρητι- 

κής προελεΰσεως, καί οτι εις τό ίδιον κείμενον άναγινώσκεται πάντοτε ιν αντί 

εν, δπερ επιτρέπει να είκάσοιμεν οτι ή επί, καθώς καί ή εν ήλλοιώθησαν εις 
ίπϊ καί ιν τή επιδράσει τοΰ εις ι. 

Οί υπό τής Πεντάτευχου παρεχόμενοι ανωτέρω τύποι θά ήσαν πράγματι 

όχι μόνον ανεπαρκείς διά την ασφαλή αναγωγήν τοΰ υπό έξέτασιν φαινομέ¬ 

νου εις τον 160ν αιώνα, αλλά καί επισφαλείς, δεδομένου ότι τό πρωτότυπον 

κείμενον τής μεταφράσεως έχει γραφή ελληνιστί μεν, αλλά δΓ εβραϊκών χαρα¬ 

κτήρων, ήτο δέ εΰκολον νά γίνουν λάθη καί κατά την πρώτην γραφήν καί 

κατά τήν δι’ελληνικών χαρακτήρων μεταγραφήν του. Ευτυχώς νέα πηγή, 

καί δή κατά ενα αιώνα παλαιοτέρα τής μεταφράσεως τής Πεντάτευχου ήλθε 
νά ενίσχυση τήν γνησιότητα αυτών. 

Εις τούς υπό τοΰ Μ. νάδηιοτ εκδοθέντας ρωσσοελληνικούς διαλόγους 

τοΰ 15ου αίώνος υπό τον τίτλον Είη πιεδίεοΤι - όγζ&ηΗηΐ5θ1ΐθ5 ΟβερτάοΗ- 

ΐιΐιοΐι φέρονται οϊ τύποι: έπε ρ ι πάτη σις, έσυντόμεψις, ίδώ, πιπό- 

νια, χιλιδόνια, άχιλώνα, κατισχύνης, μαΰρουν, τίνους, καλου- 

κ α ί ρ ι, κ α λ ο υ γ ε ρ ί τ σ α 1 2. Οί τύποι οΰτοι αποτελούν επαρκή καί ασφαλή 

τεκμήρια διά τήν αναγωγήν τοΰ φαινομένου τής κωφώσεως τών άτονων ε 

καί ο εις τον 15ον αιώνα καί ενισχύουν τό βάσιμον τών έν τή μεταφράσει 
τής Πεντατεύχου φερομένων. 

Ό Α. Τΐιιιιηΐ) ένόμισεν ότι ό χωρισμός τής νέας Ελληνικής εις βόρεια 

καί νότια ιδιώματα ύπήρξεν αποτέλεσμα τής έγκαταστάσεως Αλβανών εν τή 

νοτίφ Έλλάδι καί δή εν Βοιωτία, Αττική, Άργολίδι, ητις διέκοψε τήν επαφήν 

μεταξύ βορείου καί νοτίου Ελλάδος 3. Τήν γνώμην δέ τούτην έθεώρησε πιθα¬ 

νήν καί Ρ. ΚτεΐδοΙιΐΉΟΓ. Ούτως ό χωρισμός τής βορείου Ελληνικής από τής 

νοτίου θά έ'λαβε χώραν κατ’αυτούς μεταξύ τοΰ 14ου καί 15ου αίώνος.Ό καθη¬ 

γητής κ. Φ. Κουκουλές έν ανακοινώσει του προς τήν έν Άθήναις Επιστημο¬ 

νικήν Εταιρείαν τψ 1923 άνήγαγε τό φαινόμενον τής κωφώσεως μέχρι τοΰ 

11ου αίώνος 4, ό δέ καθηγητής κ. Γ. Π.Άναγνωστόπουλος κατά τό αυτό έτος 

γραφών περί τής άρχής τών νέων ελληνικών διαλέκτων, λέγει επί τοΰ προ- 

κειμένου τά εξής: «Έάν ή έλλειψις άναντιλέκτων τεκμηρίων δεν μάς έπι- 

τρέπη, τουλάχιστον μέχρι τοΰδε, ν’άναγάγωμεν τά άνω ιδιώματα εις τά μέσα 

τής 1^ μ. X. χιλιετηρίδος ώς ήκασαν οί Ο. Με^ετ καί Α. Τΐιιιηιίη άλλ’ είναι 

1 Ό. Η635β1ΐη£, 1,65 αηη Ιϊντεδ <4ε 13. Ιοί (Βε Ρεηίαΐεαηηε) σελ. XXVI. 

2 Μ. να5ηΐ6Γ, Εϊη ηΐ55Ϊ5ο1ι - δν7.3.ηίίηί56ΐΐ65 ΟβερταοΗδιιοΙι σελ. 36, 42, 46, 49, 
68, 59, 99, 113, 129. 

3 Α. ΤΗιιιη6, Μελέτη περί τής σημερινής έν Αίγίνη λαλουμένης διαλέκτου (Άθηνά 

3 <1891) σελ. 121). 4 βλ. Άθηνάς 35 (1923) σελ. 246. 
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έξ άλλου πολύ πιθανόν οτι δεν πρέπει νά θεωρηθούν νεώτερα τοΰ 10ου αΐ. 

μ. X. ... Αλλά καί ή εύρεΐα έπέκτασις τών ανω φωνητικών φαινομένιον από 

τών ακτών τοΰ Ίον ίου πελάγους μέχρι τών τοΰ Εύξείνου Πόντου καί είς τά 

Β. Δ. καί Δ. παράλια τής Μ. Ασίας καί από τών βορείων ορίων τοΰ κράτους 

μέχρι τοΰ Κορινθιακού κόλπου καί τών Κυκλάδων, μαρτυρεί, άν μή άπατώμαι, 

ότι οί ουσιώδεις χαρακτήρες τών βορείων ιδιωμάτων θά ήρχισαν ν’άναπτύσ- 

σωνται αρκετά ένωρίτερον τής υπό τών Λατίνων άλώσεως τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως» ι. 
Ό βούλγαρος ελ?«.ηνιστής κ. V. Βεεενίίοί, στη ριζό μένος επί τών τύπων 

Γ ρ ι κ ο ί ( — Γραικοί) καί γ ρ ι κ ι στ ί (= γραικιστί) τούς οποίους παρέχουν 

έλληνικαί έπιγραφαί τοΰ 9ου αίώνος προερχόμενοι εκ τής βορείου Μακεδο¬ 

νίας τής περιλαμβανομένης εις τήν Βουλγαρικήν επικράτειαν, άνήγαγεν είς 

τον 9ον αιώνα τήν αρχήν τής κωφώσεως 2. 

Ό κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις ήμφεσβήτησε τό βάσιμον τών τύπων τούτων διά 

τήν χρονολόγησιν τής κωφώσεως, όχι μόνον διότι είναι μονήρεις, αλλά καί 

διότι δ τύπος Γρικοί δύναται να έρμηνευθή ώς σχηματισθείς τή επιδράσει 

τής παραγιογικής καταλήξεως — ι κ ό ς 3. Διά τήν τελευταίαν όμως ταύτην 

ερμηνείαν δέν παρετηρήθη ότι αποτελεί κώλυμα τό γεγονός οτι είς τά ίδια 

επιγραφικά έκ Βουλγαρίας κείμενα, έκ παραλλήλου προς τον τύπον Γρικοί, 

άπαντά καί ό τύπος Γ ρ ε κ ο ί. ”Αν τό Γ ρ’ι κ ό ς έξεφέρετο έν τή βορείφ 

Μακεδονία κατά τά εις - ι. κ ό ς επίθετα, δέν ήτο δυνατόν νά γίνεται έκ παραλ¬ 

λήλου καί συγχρόνως χρήσις καί τοΰ τύπου Γρεκός. Τό πιθανώτερον είναι 

ότι οί χαράξαντες τάς έπιγραφάς ήκουον καί προέφερον Γρικός, έγνώριζον 

όμως ότι ό ορθότερος έν τή γραπτή γλώσση τύπος τής λέξεως ήτο Γρεκός, 

καί, όπου έπρόσεξαν, τήν έχάραξαν υπό τον άκεραιότερον τύπον της. Αλλά 

τό μονήρες τούτο παράδειγμα δέν είναι επαρκές διά τήν αναγωγήν τοΰ 

νόμου τής κωφοδσεως μέχρι τοΰ 9ου μ. X. αίώνος. 

"Οπως καί άν έχη τό πράγμα, ή μέχρι σήμερον έρευνα περί τής άρχής 

τών βορείων ιδιωμάτων, ώς έξετέθη ανωτέρω, υστερεί εις δύο σημεία: 

1) Τήν πτωχείαν τών γνωστών ιστορικών στοιχείων τών άναφερομενών είς 

τό φαινόμενον τής κωφώσεως τών άτονων β καί ο είς ι καί η καί τήν 

ι Γ. Π. Άναγνωστοποόλου, Περί τής αρχής τών νέων ελληνικών διαλέκτων. 

{Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1 (1923) σελ. 101. Βλέπε καί Ρ. Κ τε Ι¬ 

δεατή ετ, Όετ Ιιειιίΐ^ε Ιεβδΐβείιε Όίείβΐίΐ: σελ. 8. 

2 V. Βεδενίίεί. ϋΐε ^Ηεοΐιϊδοΐιε 8ρΓ3.οΗε ΐη <4εη ιιτ1>ιιΐ£&π5ε1ιεπ Ιηβείιπίΐεη. 

ΟΑίιΛϋεΙιεΓ άεδ Νείϊοπαΐ ΜιΐΒβαιηδ) 8οίί& 1922-25 σελ. 381 έ. Πβ. Τοΰ αύτοΰ, 

Μΐίΐείβπεείιΐδείιεδ (Οΐοίία 17 (1929) σ. 69). 

3 Γ. Ν. Χατζιδάκι, Μικραί συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τής μεσαιωνικής και 

νεωτέρας γλιόσσης, (Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη¬ 

μίου Θεσσαλονίκης 1 (1927) σελ. 15. 



344 Ν. Π. Άνδριώτη 

παντελή έλλειψιν στοιχείων άναφερομένων εις τό φαινόμενον της αποβολής 

ίων άτονων ι και ιι, και 2) την απουσίαν στοιχείων διά τον καθορισμόν ενός 

χρονολογικού ορίου προς τό παρελθόν, ήτοι τής εποχής, ήτις θά ή δυνατό νά 

θεωρηθή Ιεπηΐηαδ ροδί ιμΐ6πι διά την εμφάνισιν των ανωτέρω φαινομέ¬ 

νων. Είναι δέ ό χρονολογικός οΰτος καθορισμός απαραίτητος, διότι είναι 

πιθανόν και ά'λλοι ερευνηταί του ζητήματος, όρμώμενοι εκ δεδομένων ανε¬ 

παρκών καί επισφαλών, νά άναγάγουν την αρχήν τών υπό έξέτασιν φωνη¬ 

τικών φαινομένων είς εποχήν παλαιοτέραν καί του 9ον αϊ., ως ό Α. Τΐιιπηβ, 

οστις στηριζομενος επι τής υποθεσεως του Ο. Μογετ δτι τά βασικά γνωρίσματα 

τών βορείων ιδιωμάτων διεμορφώθησαν τή έπιδράσει τής γλώσσης ξένων γει¬ 

τονικών λαών προσλαβικών, ήτοι τών Θρακών, ύπελόγισεν οτι ή άπόσχισις τών 

ιδιωμάτων τούτων από τής κοινής θά ήρχισεν από τών μέσων τής πρώτης 

μ.Χ. χιλιετηρίδος, καί ό Κ. ϋίεΐεποΐι 1Ι δστις στηριζομενος επί τών τύπων 

ανυψ ιός 2 (ανεψιός), Βιλισαρίου 3 (Βελισαρίου) Ίάκου βος 4 (Ιάκωβος), 

Ρ ο υ μ α ί ω 5 (Ρωμαίφ), Ρουμάνος6, δεμουσία7 (δημοσία), κ ο υ π α¬ 

ν ίζω 8 (κοπανίζω), φερομένων επί επιγραφών καί κειμένων από του 2ου π.Χ. 

αίώνος μέχρι τών αρχών τής βυζαντινής περιόδου, άνήγαγε τήν αρχήν τής 

κωφώσεως εν τοίς βορείοις ιδιώμασι είς τον 2ον π.Χ. αιώνα λέγων τά έξης: 

Όάτάμβ ίειηετ, <3*55 άϊε Ροπή Ρουμαίω άετ Ζεΐΐ νοτ 146 ν. Ο. αιιο-ε- 

Ιιδτΐ:, Ιθδδί δίοΐι ετίνοηποη, \νίε άϊε λΥχιτζεΙη θίεδετ Ιΐοπ1§πεε1π5θ1ιεη 
νεΓάιιηιρίιιη§; ζυΓΰεΡΓείεΙιεη. 

Ίας δυο ταυτας ελλείψεις, εφ ών προσκρούει ή έρευνα, θά προσπα¬ 

θήσω νά αναπληρώσω, αφ ενός μέν διά τής προσαγωγής νέων ιστορικών 

στοιχείων, μαρτυρουνπον την εμφάνισιν καί επίδοσιν τών φαινομένων τής 

κωφώσεως καί αποβολής εν τώ παρελθόντι, άφ’ ετέρου δέ διά του καθορι¬ 

σμού τής εποχής μετά την οποίαν τα φαινόμενα ταυτα ένεφανίσθησαν, 

πιστεύω δέ δτι διά τών στοιχείων τούτων ή έρευνα του ζητήματος λαμβάνει 
άκριβέστερον προσανατολισμόν. 

Εκ τών κατωτέρω παρατιθέμενων παραδειγμάτων πολλά προέρχονται 
έκ σημειωμάτων του άσχοληθέντος άλλοτε μέ τό ζήτημα τοΰτο καθηγητου 

του Πανεπιστήμιου κ. Φαίδωνος Κουκουλέ, ευγενώς παραχωρηθέντων. 

ι Κ. Όί ε ί ε τϊ εΒ, υηί6Γ5ΐιο1ιιιη£6η ζιιγ Οεδείιΐεΐιίθ άετ §;πεεϊ ΐδείιεη δραεΗε σ. 18. 

2 8 ί ε ττεί 1 άριθ. 60/1 Α. 5. 

3 ΑΙδεηΐδεΗβ ΜθίβίΙιιη&βη 16 (1891) σελ. 365. 

4 Έλλ. Φιλολογ. Σύλλογος Κων/πόλεως τ. 17. Παράρτ. σελ. 125. 

5 Βηΐΐείίη (1ε Οοπ-εδροηά&ηεε Ηεΐΐέηίφίε 13 (1889) σελ. 400 άριθ. 17. 

6 Αύτόθι 7 (1883) σελ. 238 άριθ. 21. 

7 Ίεροκλέους, Συνέκδημος 395, 30. 

8 Ψευδαθανάσιος 4, 317 Δ. 
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Α. Κώφωσις των άτονων β και ο. 

1) Κώψο:οις άτονου ο 

Ετος 1807. Επί χρυσοκέντητου επιταφίου τής θεσσαλικής Ζαγοράς: 

’ΕκΗντείθη διά χειρός και εξόδου τής Ζωίτσας Μπραηκονδας 1. 

1795. Έν προικοσυμφώνου εκ τής θεσσαλικής Ζαγοράς: Τρεις προσκε- 

φαλάδίς, ενα τέντζΐοη. 

1774. Έν προικοσυμφώνω έκ τής θεσσαλικής Ζαγοράς: Έγώ ή Βερ¬ 

γίνα τον Αιόπλου, ή χατζή Δημήτρίνα. 

1749. Ενθύμημα επί μηνιαίου τής έν Δερβενίστη τής Αιτωλίας διαλε- 

λυμένης μονής του Προδρόμου : Μας πήραν τά πίδιά σκλάβους. 

1742. Έν δοορητηρίφ έγγράφφ έκ τής θεσσαλικής Ζαγοράς: Εγώ ή 

ΜάνΙνα. 

1666. Ενθύμημα έκ Λαρίσης: Ό σουλτάν ΜΗχμέτη 2. 

1653. Έν προικοσυμφώνω έκ Σκιάθου: Παπλοόματα δνον μίταξωτά, 

τρία σΐντονκια, μαργαριτάρια, ξάγια τέσσίρα, ενα χάλκονμα μίγάλο. Ίγώ 

ον Γιαννάκις 3. 

1342. Εν άγιορειτικφ έγγράφφ: Μονή ΧΙλανταρίου 4, έν φ έν όμοίφ 
έγγράφφ του 1358 φέρεται: ΧΕλανταρίου. 

14ου αίώνος πρώτον ήμισυ: Έν τφ ποιήματι Πουλλολόγος άναγινώ- 

σκεται ό τύπος ΜΙσοθυνιά (στ. 271) δ ενφ αλλαχού του ίδιου ποιήματος 
φέρεται ό άκεραιότερος τύπος ΜΕσοθννιάτης. 

1267. Έν άγιορειτικφ έγγράφφ: Βαγίνας Μιχαήλ 6 αντί ΒαγΕνας. 

1262. Έν άγιορειτικφ έγγράφφ: ’ Αμπέλι τον ΔΗμονιάρΒ αντί Δαιμονιάρι. 

1194. Έν κτηματολογικφ έγγράφφ: 'Ο κυρ ΓΙράρδου νίός, 8 αντί 
ΓΕράρδον. 

1182. Έν όμοίφ έγγράφφ: Τό κηπάριν και τά μΐροδένδρια, 9 αντί 
(ή)μΕροδένδρια. 

1180. Έν όμοίφ έγγράφφ: ΓΗρβάσιος υπέγραψα10. 

ι Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 10 (1911) σελ. 6. 

2 Σ. Λάμπρου, Κώδικες Αλεξίου Κολυβά (Ν. Έλληνομν. 16 (1922) σελ. 334). 

3 Τρύφ. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος καί αϊ περί αυτήν νησίδες σελ. 66-67. 

4 Β. Ρείϊί-Β- Κότα 6 1ε ν, Αείεδ άε Γ ΑΛοδ V. Αείεδ άε ΟΗϊΙιιικϊειγ (Βυζαντινά 

Χρονικά Παράρτ. τόμ. 17 σελ. 80). 

ό Ο. λνα^-πετ, ϋ&τηιΐηίΐ Ογ3.603. ηιεάπ αενϊ σελ. 187. 

6 \ν. Κ.ε§;ε1, Ε. Κατίζ καί Β. Κοτ&Μεν, Αείεδ άε 1’ΑΐΗοδ, IV. Αείεδ άε 

Ζο^ττιρίιου (Βυζαντινά Χρονικά 13 Παράρτ. σελ. 20). 

7 ΜϊΙτΙοδίεΙα-ΜΰΙΙβΓ, Αεί3 βί Όίρίοηιειία 5, 47. 

8 Ετ. Ττίπείιετα, 8ν11ίΐΒαδ Οταβε&ππη τηβηιδΓΕη&πιτη κτλ. 320, 237. 

9 Αυτόθι 283. 216. 

ω Αυτόθι 266. 202. 
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1180. Έν όμοίφ εγγράφω: Τών παίδων τον Σνμίοννη, αντί ΣυμΕώνη. 

1145. Έν όμοίφ εγγράφφ :'£Γ μίγάλη στράτα (δΐς) 1. 

1138. Έν όμοίφ εγγράψφ: Λέων τον ΓέμΙλλον2, ενώ έν έτέρφ έγ- 

γράφφ του έτους 1139 φέρεται ό άκεραιότερος τύπος ΓέμΕλΛος3. 

1133. Έν όμοίφ εγγράφφ: ό αυτόν πενθΙΤρός 4. 

2) Κώφωσις άτονου ο 

1686. Ενθύμημα: Το ' Ανάπλι τον ΜΟΥρέος 5. 

1556. Έν τφ αύτφ ένθυμήματι: Εβαλαν νά κάμουν τδ γιΟΥφύρι του 

Άλή Πασά εις τά Βελλαγράδα 6. 

16ου αιώνος μέσα. Έν τη νεοελληνική μεταφράσει της Παντατεύχου, 

Ε. 18. 21. ΦΟΥβιζαμένους τον Θεόν 7. 

1392/3. Κατενώπιον... τον ΜακρΟΥγέννονς κνρ Στεφάνου... [γ "Ο 

ΜακρΟΥγέν]ης Στέφανος νπέγραψεν 8. 

14ου αιώνος πρώτον ήμισυ: Εις τό προμνημονευθέν μεσαιωνικόν ποίημα 

Πουλλολόγος φέρονται οί τύποι: άκροντήρια (στ. 73) 9 λ,ουλής (στ. 271)10 

μπάονς (στ. 583)11 αντί βάος. 

Άπογραφευς τον θέματος ΒΟΥλεροϋ (αντί ΒΟλερον) και Μοσννουπό- 

λεως, μηνι' Απριλίω, ινδικτιώνος Ζ'Ι2. 

1330. Έν άγιορειτικφ εγγράφφ: Θεοδώρου ίερέως τον ΚΟΥρμοΰ, ενώ 

εις έτερα έγγραφα τής αυτής εποχής φέρεται: Θεόδωρος ό ΚΟρμός. 

1294. Έν άγιορειτικφ εγγράφφ: Μάξιμος ΚΟΥχλιαρά 33, ενφ έν ετέρφ 

εγγράφφ του 1193 άναγινώσκεται: εν τή μονή τον Κοχλιαρά. 

1288. Έν άγιορειτικφ εγγράφφ: δ τής τον ΜακρΟΥγένη μονής Μεθό¬ 

διος ιερομόναχος14. 

1179. Ροπέρτος ΔΟΥμίνικον 15. 

ι Αυτόθι 186. 140. 

2 Αυτόθι 158. 98. 

3 Ργ. ΤΓΐηοΙιβΓϋ, δγΐΐαόιιβ 139. 120. 

4 Αυτόθι 152. 114. 

5 Σ. Λάμπρου, Ενθυμήσεων, ήτοι χρονικών σημειιομάτων συλλογή πρώτη. (Νέος 

Έλληνομνημών 7 (1910) σελ. 200. 

ε "Ενθ’ άν. σελ. 200. 

7 ϋ. Ηεδδβΐίη^, Ι,ββ εϊηη Ιΐντεδ άε 1ε. Ιοί (Ι,ε ΡεηίαΙειιηιιε) σελ. 147. 

8 Ν. Βέη, Σέρβικά καί Βυζαντ. γράμματα Μετεώρου. (Βυζαντΐς 2 (1911-12) 40, 42). 

9 Ο. \να£η6Γ, Οατταίπε Οτεβοε Γηεάύ αενί σελ. 181. 

ίο Αυτόθι σελ. 187. 

ιι Αύτόθι σελ. 196. 

12’Αρκαδίου Βατοπεδινοΰ, 'Αγιορειτικά άνάλεκτα. (Γρηγόριος Παλαμάς 3 

σελ. 217. 
13 Ι,β Ρ εΐί ί- Β. Κοτ&Μεν, ”Ενθ’ άν. σελ. 4. 

14 Αυτόθι σελ. 28. 

15 ρΓ. ΤτΐοΙιεΓα, δγΐΐαόιιε 257. 195. 
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1178. Τωάνης τον ΔΟΥμεστήκου 1. 

1164. καταγΟΥγγιζεν 2. 

1145. Λέων τον ΚΟΥνσΟΥλον 3. 

1140. εξ ν Ο Υμίσματα 4. 

1133. Πέτρος ΜΟΥσχάτος 5. 

1125. άπάνΟΥ, και κάτΟΥ,!. 

1097. τον κατόνουμαν 7. 

1094. δέδΟΥκα, δίδΟΥμι, περωσΟΥτέραν ασφάλειαν, μΟΥλίβδφ 8. 

11ος αιών. 'Ο πρωτοσπαθάριος ΝικΟΥλιτζάς Λαρισσαΐος 

Κατά ταύτα, ή τελευταία μαρτυρία περί τής κωφώσεως του μέν ε είς ί 

ανήκει είς τον 120ν αιώνα, τού δέ ο είς η είς τον 11ον. Συμπέρασμα περί 

τοΰ τίνος έκ τών δύο φωνηέντων ή κώφωσις κατίσχυσεν ένωρίτερον τής τού 

ετέρου δεν δύναται κατά την γνώμην μου νά έξαχθή επί τή βάσει τής έκ τών 

παρατεθέντων παραδειγμάτων προκυπτούσης προτεραιότητος, άλλως καί διότι 

ή προτεραιότης αύτη πιθανόν νά είναι τυχαία, νέα δέ στοιχεία ερχόμενα βρα- 

δύτερον είς φώς νά ανατρέψουν αυτήν. Όπωσδήποτε δυνάμεθα μετά πάσης 

ασφαλείας στηριζόμενοι έπί τών ανωτέρω στοιχείων νά δεχθώμεν δτι κατά 

τον 120ν αιώνα άμφοτέρων τών φωνηέντων ή κώφωσις είχε συντελεσθή έν 

τή βορείφ ελληνική. Τού συμπεράσματος δέ τούτου ένισχυτικόν υπάρχει καί 

έτερον τεκμήριον: Πλεΐστα έκ τών ανωτέρω παρατεθέντων παραδειγμάτων, 

τά έκ τών παρά Ργ. ΤπηοΙιοΓβ δημοσιευθέντων εγγράφων προέρχονται έκ 

τού κατωϊταλικού ελληνισμού. Είναι γνωστόν δτι ή κοιφωσις τών άτονων ε 

καί ο εις ί καί ιι, ενίοτε δέ καί τού τονουμένου ο είς η, άπαντά σήμερον καί 

εις τό Καρδέτο τής Άπουλίας καί είς άλλα ελληνόφωνα χωρία τής κάτω 

Ιταλίας10. Περί τής καταγωγής τών Ελλήνων τούτων, άν δηλαδή είναι λεί¬ 

ψανα τού άρχαίου άποικιακού ελληνισμού τής Μεγάλης Ελλάδος ή είναι 

νεώτεροι άποικοι, υπάρχουν ίσχυραί άντιγνωμίαι, περί τάς οποίας δέν θεωρώ 

σκόπιμον ενταύθα νά ένδιατρίψω11. Ή επικρατούσα άντίληψις είναι δτι κατά 

ι Αυτόθι 252. 191. 

2 Αυτόθι 219. 166. 

3 Αυτόθι 185. 139. 

4 Αυτόθι 163. 122. 

5 Αυτόθι 152. 114. 

6 Αυτόθι 125. 9. 6. 

7 Αυτόθι 77. 60. 

8 Αυτόθι 76 καί 77. άρ. 59. 

9 Κεκαυμένου, Στρατηγικόν σελ. 68, έκδ. λν&δδϊΐϊε^-δΐίή. 
ίο Οίιΐδερρε Μοτοδΐ, II άΐαΐεΐίο γοπι&ϊοο άί Βον& άΐ Οαΐ&όπε. (Ατεΐιΐνΐο "ΙοΙ- 

Ιο1ο§·ΐοο ίί&ΐϊππο 4 (1878) σελ. 1 ε. 

ιι Ο. Ροΐιΐίδ, ΑηΙοοΙιΙοπθη Ο-πεεΙίθη οάετ Βγζ&ηίΐηϊδεΗε ΟΓ&ζίίαίΡ (Κ,ενιιβ άε Ιίη- 

^ηΐδίϊηιιε Ε.οηι&ηε τόμ. 4., Ργ. Αιι §■. ΡοΐΙ, Αΐί^πεείιεη ϊηι 1ιβιι6§;εη Ο&Ι&όπεη ? 

(Ρΐαΐΐοΐο^ιΐδ 11, 244-269). 



348 Ν. Π. Άνδριώιη 

τον μεσαίοι να ελαβον χώραν αλλεπάλληλοι νέαι μεταναστεύσεις εκ τής Ελλά¬ 

δος εις την Κάτω Ιταλίαν. Αι μεταναστεύσεις αυται, αί όποΐαι ένίσχυσαν μέν 

τά τυχόν υπολείμματα αρχαίων άποίκων, αλλά καί ήλλοίωσαν συγχρόνως τον 

χαρακτήρα τής κατωϊταλικής διαλέκτου, υπολογίζεται δτι ελαβον χώραν κατά 

μέν τον Α. ΡεΙΙε^τίηΐ μεταξύ τοΰ 6ου καί 10ου αΐώνος {ποη ρτίπΐΕ άεΐ 

5651ο 560010 πε άορο ίΐ άεείπιο) \ κατά δέ τον Ο. Μοπ>δί 1 2 εις τρεις Αλλε¬ 

παλλήλους περιόδους. "Ητοι πρώτον κατά τον 11°ν αιώνα κυρίως έκ Πελο¬ 

πόννησου, δεύτερον κατά τά μέσα του 12ου αΐώνος καί δή κατά τό 1147, 

οπότε ό Ρογήρος Β διελθων νικητής δι Ηπείρου, Αιτωλίας, Ακαρνανίας, 

Βοιωτίας καί Κορίνθου παρέλαβεν εκ των χωρών τούτων "Ελληνας ύφαντάς, 

τους οποίους εγκατέστησεν εις τήν Κάτω Ιταλίαν, καί τρίτον κατά τά τέλη 

του 12™, αΐώνος εκ των νήσων καί ιδία τής Κύπρου. Ένισχυτικόν τής άπό- 

ψεως ταυτης του Ο. Μοτοδ! είναι καί τό γεγονός άφ'ένός μέν δτι ή ελληνική 

κάτω ιταλική διάλεκτος στερείται παντελώς τουρκικών στοιχείων, ά'ρα άπεχω- 

ρίσθη προ τής τουρκικής κατακτήσεως, καθώς καί ένετικών, ά'ρα άπεχωρί- 

σθη προ τοΰ 14ου αΐώνος, αφ ετέρου δέ δτι τά έκ τής εντοπίου ιταλικής 
διαλέκτου δάνεια αυτής ανάγονται εις τον 120ν- 14ον αιώνα. 

Κατά ταΰτα, πολύ εύλογον είναι νά εικάσω μετ' δτι εις τάς βορείους 

ελληνικός χωράς Ηπειρον, Αιτωλίαν, Ακαρνανίαν καί Βοιωτίαν, όπου σήμε¬ 

ρον λαλοΰνται βόρεια ιδιώματα, το φαινόμενον τής κωφώσεως των άτονων 

6 κα1 0 είΧε κατισχύσει ήδη κατά τον 120ν αιώνα, οπότε οί εκ των χωρών 
τούτων μετανάσται μετέφερον αυτό εις τήν Κάτω Ιταλίαν. 

Πιθανόν νεωτερα στοιχεία ερχόμενα εις φώς νά μεταθέσουν τήν αρχήν 

τοΰ υπό έξέτασιν φαινομένου κατά ένα ή καί δυο αιώνας προς τά δπίσω, ήτοι 

εις τον 11ον ή ΙΟ0-1 αιώνα. Πέραν αύτοΰ δμως φρονώ δτι δεν είναι δυνατόν 
νά άνέλθωμεν, ό δέ λόγος είναι ό εξής: 

Είναι γνωστόν δτι έν τή γλωσση τών Αρωμούνων της Μακεδονίας καί 

Ηπείρου φέρονται πλεισται ελληνικής καταγωγής λέξεις, τάς οποίας αναμ¬ 

φιβόλους παρέλαβον ούτοι από τούς "Ελληνας χωρικούς τής βορείου Ελλά¬ 

δος, μετά τών οποίων ηλθον το πρώτον εις επαφήν, καί τάς οποίας διετήρη- 

σαν μέχρι σήμερον. Η έξέτασις τών λέξεων τούτων άποδεικνύει δτι αυται δια¬ 

τηρούν αλώβητα τά άτονα φωνήεντα β καί ο, τά όποια πανταχοΰ τής βορείου 

Ελλάδος, πλήν τής περί τήν Παραμυθίαν περιοχής τής ΒΔ. Ηπείρου, έτρά- 

πησαν εις ι καί η. Δείγματος χάριν παραθέτω λέξεις τινάς: 

1. Διατήρησις άτονου 6 ΕΠΕΠιεδΕ, ΕΠ^εΗ, Επίεπ , γεταΙαηΕ, δείτεπιντ11, 

δείίίηπ, δίηιογεΓοπΙΐε, είΙίΕΠδΙϊδεδεπ, εΐείθεπε, εΐείηιοη, εΐρΐδΕ, Ηεπδΐί 

1 Αδί. Ρ θ 11 β § τί η ΐ, II άώΐείίο §Γεοοο&]2ΐ)Γο άΐ Βον&, ΙηΐΓοάυεΐοηε σελ. XIX. 

2 Ο. Μ ογο5ΐ, "Ενθ’ άν. σελ. 77 ε. Πρβλ. καί Α. Ρ. Ραγκαβή, Οί έν Ιταλία "Ελληνες. 

(Παρνασσός 13 (1890) σελ. 132). 
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(θεριστής), εμθε, χεηυΐιιετείζιι, χεπιΐδΒίΐΠΓε, όδΐε, ρεδειηο, ρεπετγίε, 

ρεπετγυ, ρόίειιιυ, ρεποτίδεδεα, δΙεποΕοπε, δίετεοδίευ κτλ. 1. 

2. Διατήρησις άτονου ο: Εροειιρδεδοιι, Εροπδεδου, αροδί&ί", ανίογίε, 

εορΐε (κοπή), δΪΕΐογ11, γοπ§;γδΐηο? εΐεοί”, ίεοηοδί&δε ζοϊε, ίεοηοηι11, οιηΐΐίε, 

οτθοδοχιι, οπχεδειι, οτοΐογε, οιτηίηίρδεδειι οίεΐίηι11, ροδΕΠίδΕ, ροΐϊΐίε, 

ροΐίΐογίε, ροτΙΐΙδΕ, ροτΙοοΕίε, ρτοδοδίε, ρτοεδίό, ρτοδορυ, δΐίοΐΐε, δΕορό, 

δΡοτρί , δΕοίίδε, ίονετα, ίοηίεο κ.τ.λ. 2. 

Ή κάθοδος καί έγκατάστασις τών Αρωμούνων είς τήν βόρειον Ελλάδα 

υπολογίζεται δτι έπραγματοποιήθη τμηματικώς από τοΰ 8ου μέχρι τοΰ δέκα¬ 

του αΐώνος 3. Έάν κατά τήν εποχήν τής καθόδου των εΐχεν ήδη κατισχύσει έν 

τή βορείω Έλλάδι ό νόμος τής κωφώσεως τών άτονων 6 και ο, ήτο φυσικόν 

νά παρελάμβανον οΐ Αρωμοΰνοι τάς ελληνικός λέξεις υπό τήν ήλλοιωμένην 

ως προς τά φιονήεντα ταΰτα μορφήν των, οπότε θά ήτο φυσικώς αδύνα¬ 

τον νά άποκαταστήσουν αύτάς εις τούς άκεραιοτέρους τύπους των, υπό τούς 

οποίους φέρονται σήμερον εις τό στόμα των. Επειδή δέ είναι αναμφίβολον 

δτι τάς λέξεις ταύτας παρέλαβον ούχί έκ τοΰ σχολείου, άλλα έκ τής καθημερι¬ 

νής επαφής μετά τών έλλήνων χωρικών μεταξύ τών οποίων ζοΰν, άναγκαΐον 

προκύπτει συμπέρασμα δτι κατά τήν εποχήν τής καθόδου των, ήτοι μέχρι 

τοΰ 10ου αΐώνος, ή κώφωσις δεν είχεν εΐσέτι έμφανισθή, τουλάχιστον εις τάς 

περιοχάς, δπου ζοΰν καί μετακινούνται οί νομαδικοί πληθυσμοί τών Άρω- 

μούνων, καί επομένως δτι ως προς τήν έμφάνισιν τοΰ νόμου τής κωφώσεως, 

ή εποχή τής καθόδου αυτών εις τήν Ελλάδα άποτελεΐ ίεππϊηιπη ροδί μμειη. 

Δεν μου διαφεύγει βεβαίως δτι υπάρχει τμήμά τι τής Ηπείρου, τό περί 

τήν Παραμυθίαν, δπου καί σήμερον λαλεΐται ιδίωμα νότιον, ήτοι μή έμφα- 

νίζον τήν κώφωσιν τών άτονων καί <? είς ί καί η καί τήν άποβολήν τών 

άτονων ί καί η, ώς καί τό περί τήν Πρέβεζαν, δπου λαλεΐται ιδίωμα ήμιβό- 

ρειον, ήτοι έμφανίζον μόνον τήν άποβολήν τών άτονων ΐ καί η. Άλλα θά 

μοΰ έπιτραπή νά φρονώ οτι θά ήτο πολύ βεβιασμένος ισχυρισμός νά δεχθώ- 

μεν δτι ή μικρά αύτη περιοχή ύπήρξεν ή πρώτη έν Έλλάδι εστία τών Άρω- 

3 Κ. Ν ικολαΐδου, Ετυμολογικόν λεξικόν της Κουτσοβλαχικής. 

2 Αυτόθι. Μεταξύ τών έκ τής Ελληνικής δανείων τής άρωμουνικής γλώσσης υπάρ¬ 

χουν καί λέξεις παρουσιάζουσαι κώφωσιν τών άτονων « καί ο, οΐον ρΐίνπΐυ ί;ΐιπίί«, 

ρΐδ^γογυ, ρίδίρΒέεου, ρίζυτα, ρίΐίΐαδέδοιι, ρίΗίαπα, ρϊιδβΐ3( ρ1ΐγη363θπ, ρΐίπιίιιπε, 

ριιίίΓ33, ρπιευρδίτε, ρτυχίοδεδειι, 5ΐιιΚδ2, 5ΐαηΐ2ΐι<ι, ίι^-ιίε, Ι^ιιίίπβ, Ηίηιυηίε« κ.τ.λ! 

καθώς καί αποβολήν άτονου /, οΐον ΠαΡδέδειι, ρΗπιίατ’βεδευ, άλλ’ αυται, δεδομένου 
δτι είς τήν άρωμουνικήν γλώσσαν δεν ισχύει ό νόμος τής αποβολής καί κωφώσεως, 

δύνανται νά θεωρηθούν ώς μεταγενέστερα δάνεια, παραληφθέντα έκ τής ελληνικής 
μετά τήν έπικράτησιν τού νόμου τής κωφώσεως, ένφ αί άνευ κωφώσεως λέξεις δέν 
δύνανται νά έρμηνευθοϋν κατ’ άλλον τρόπον. 

3 ΤΗ. Ο α ρ ΐ ά 2 π, Μ2οεάοΓοηΐ2πΐ, νεεΗΐιηε2 δΐ ίπ5βυιηεί2ΐ62 Ιοτ ίδίοπεα ίη ρεη- 

Π3υΐ2 Β2ΐθ2ηΐε2 (Αηιΐ2πι1 ^δίίίυΐιιίαί άε Ιδίοπε Ν2Ι10Π2Ι2 4 (1926- 1927) σελ. 175 έ.). 
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| 

μούνων και επομένως δτι ή μορφή των ελληνικών στοιχείων τής γλώσσης | 

των στερείται επί τού προκειμένου αποδεικτικής δυνάμεως, διότι είναι γνω¬ 

στόν δτι οί "Αρωμουνικοί πληθυσμοί, ζώντες νομαδικώς, από τής εποχής τής 
καθόδου των εις την Ελλάδα μετακινούνται παλινδρομικώς κατ’ έτος μετά 
των ποιμνίων των, από τής Πίνδου μέχρι τής θεσσαλικής πεδιάδος καί προς 
βορράν μέχρι των πρός την Σερβίαν καί Βουλγαρίαν συνόρων, δηλ. μεταξύ 
πληθυσμών λαλούντων βόρεια ιδιώματα. 

Καί ταύτα μέν ώς πρός τον νόμον τής κωφώσεως. 

Περί τής αποβολής τών άτονων ι καί η, ήτις αποτελεί τό έτερον των 
δυο βασικών γνωρισμάτων τής βορειοελληνικής, ουδέν μέχρι τοΰδε ιστορικόν 
στοιχείον έχει πιστοποιηθή. 

Ό Ρ. ΚΓ€ΐ8θ3ΐπΐ6Γ 1 εξετάζων τάς εκ τής Ελληνικής εις την "Αρμενικήν 
είσαχθείσας λέξεις κατά τον 5ον μ.Χ. αιώνα διά τής μεταφράσεως τής Βίβλου, 

παρετήρησεν δτι φέρονται εν αύταίς λέξεις μαρτυρούσαι αποβολήν άτονου ί, 

δπως λ. χ. ρηαΐί (= πινάκων). Αλλά καθώς ό ίδιος άντιπαρετήρησεν, εις τά 
εκ τής Ελληνικής δάνεια τής "Αρμένικης γλώσσης περιλαμβάνονται καί 
λέξεις άποβαλούσαι καί τονοΰμενον ή οιον αρίιεπίάίη (άψίνθιον), ηάταπ 
(νίτρον) ηδάοπ (σινδών) έτι δε καί β: άΐρίιίη (δελφίν) καί ο: Ιραζίοη 
(τοπάζιον) ΡΐΙοηίθΟδ (Πτολεμαίος) άτινα κανονικώς έν τή έλληνική δεν απο¬ 

βάλλονται. Επομένως αί ανωτέρω αλλοιώσεις τών ελληνικών λέξεων φαίνεται 
δτι έπήλθον εν τή "Αρμενική γλώσση, ά'ρα είναι άσχετοι πρός τό θέμα τής 
ήμετέρας έρευνης. 1 

Ό Γ. Ν. Χατζιδάκις, καθ" ά έλέχθη έν τή αρχή τής παροΰσης μελέτης, 

στηριζόμενος επί του γεγονότος δτι οι άποικοι του Λιβυσσίου τής Λυκίας 
καί του Καρδέττο τής Ν. "Ιταλίας λαλουν ιδιώματα, τά όποια εμφανίζουν μέν 
τήν κώφωσιν δ'χι δμως καί τήν άποβολήν, ήκασε, πολύ εύλόγως, δτι οί I 

λαλούντες τά ιδιώματα ταύτα άπφκησαν εκ τής βορείου Ελλάδος εις εποχήν, 

καθ’ ήν εϊχεν έμφανισθή ή κώφωσις, ήν καί παρέλαβον, ούχί δμως καί ή 
αποβολή. "Οτι ή αποβολή δεν είναι παλαιοτέρα τής κωφώσεως ένισχύεται 
πάλιν έκ τών ελληνικών δανείων τής "Αρωμουνικής γλώσσης. Αί έν τή "Αρω- 

μουνική γλόίσση έλληνικαί λέξεις διατηρούν τό άτονον ί καί η έν πάση χώρςι 
τής λέξειος, ώς φαίνεται έκ τών εξής παραδειγμάτων: αΙίου, αΐίθίηοδ11, 

αΙίηιυΓα, αΐίείνα, αίγδίδα, ναδίΐίοο, ναείΐίδδα, γταηιηΐΗίίοο, αΓΓανιππεοδοιι, 

δα!τ.1;γΗθΓα, δαηιαδίίίηα, οαοοπζίοα, ηίδίο, ραΐίοατ11, ρ&τδίοα, δΐίΐιϊό, 5ΐί- 
Ιιίπια, δγπιίοηίε, δγΐιαπίτο, ίΐγαηε, Ιιτγδέίε κτλ. "Εάν λοιπόν άληθεύη τό 'ί' 

επί τή βάσει τών έν τή Άρωμουνική ελληνικών λέξεων συναχθέν συμπέρασμα, 

δσον άφορρί εις τήν κώφωσιν, άναγκαίως πρέπει νά δεχθώ μεν δτι οί ανωτέρω 
τύποι κέκτηνται αποδεικτικήν δύναμιν καί περί τού δτι κατά τήν έποχήν τής 

1 Ρ. Κ γ 6 I £ ο5 ιιι 6 γ, ΰετ Ιιεαίϊ^β Ιβδβίκσΐιε Όϊ&ΐε^ί: σελ. 7. 

καθόδου τών Άρωμούνων εις τήν Ελλάδα, ήτοι μέχρι τού 10ου αίώνος, ό 
νόμος τής αποβολής τών άτονων ί καί η δεν είχεν είσέτι κατισχύσει καί δτι 
επομένως ή εποχή αύτη αποτελεί καί διά τήν χρονολόγησιν. τού φαινομένου 
τούτου ίεπηίπιιηι ροδί ηυεηι. 

Κατά ταύτα ή αποβολή τών άτονων ΐ καί η φαίνεται νεωτέρα τού 10ου 
αίώνος. Ό κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις ή ώς είδομεν, εικάζει οτι ή διαμόρφωσις 
αυτής εις νόμον ήρχισε μέν βραδύτερον τής κωφώσεως τών άτονων ε καί ο, 

άλλά συνετελέσθη ένωρίτερον αυτής, διότι ούτω μόνον δύναται νά ερμη- 

νευθή τό γεγονός οτι τά έκ τής κωφώσεοχς τών άτονων ε καί ο προελθόντα 
νόθα ή υστερογενή ί καί η δέν ΰπέκυψαν έκτοτε εις τον νόμον τής άποβο- 

λής, άλλά διετηρήθησαν έπί μακρόν, καί μόλις έπί τών ημερών μας, οπότε 
συνέπεσαν όλοκληρωτικώς πρός τά γνήσια ί καί η ήρχισαν καί ταύτα άπο- 

βαλλόμενα, εις τά αυστηρότερα τών βορείων ιδιωμάτων 2. 

Πρώτον τεκμήριον περί τής παλαιότητος τού νόμου τής αποβολής έ'χομεν 
έν τώ γλοχσσικώ ίδιώματι τής Σάμου. Είναι γνωστόν οτι ή νήσος αύτη, καί- 
τοι ευρίσκεται έντός τής ζώνης τών νοτίων ιδιωμάτων, ήτοι νοτιώτερον τής 
Χίου, δπου λαλεΐται ιδίωμα νότιον, γλωσσικώς ανήκει εις τήν ομάδα τών 
βορείων ιδιωμάτων, τό δέ φαινόμενον τούτο έξηγείται έκ τού γεγονότος δτι 
ή Σάμος έρημωθεΐσα από τού 1463 άπφκίσθη τφ 1560 διά μεταναστών έκ 
τών βορειοτέρων νήσων καί ιδία έκ τής Λέσβου 3. "Εκ τούτου συμπεραίνο- 

μεν δτι ή αποβολή τών άτονων τ καί ιι ήτις, ώς καί ή κώφωσις, άπαντα εις 
τό ιδίωμα τής Σάμου, είχεν έμφανισθή πρός τού 1560. 

Ύπάρχουσιν δμως εις τά μεσαιωνικά κείμενα καί ιστορικά τινα στοιχεία 
τού φαινομένου, τά όποια μάς έπιτρέπουν νά καθορίσωμεν μέ μεγαλυτέραν 
προσέγγισιν τήν έποχήν, καθ’ήν έμφανίζεται έν ίσχύί ό νόμος τής άποβολής, 

καί τά στοιχεία ταύτα είναι τά εξής: 
Εις τον ύπ’ άριθ. 20 κώδικα τής μονής τού Μεγάλου Σπηλαίου προερ- 

χόμενον, κατά τον καθηγητήν κ. Ν. Βέην, έκ τής μονής Θεοτόκου τής Κορα- 

κονησίας έν Ήπείρω, άναφέρεται ώς γραφευς τού κώδικος Νικήτας ό 
Σγουρόπλος 4. 

"Εν έγγράφω τού 1422 τών Μετεώρων άναφέρεται Γεώργιος ό 
Μ υ λ ω ν ό π λ ο ς 5. 

Έν άγιορειτικώ έγγράφω τού 1345 φέρεται τό όνομα Κωνσταντί¬ 

νος Χλιαρινόςβ. "Επειδή τό έπώνυμον τούτο, καταγωγής δηλωτικόν, 

1 Γ· Ν. Χατζιόακι, Μ. Ν. Ε. 1,258. 
2 Ν. Π. Άνδριώτη, Περί της αποβολής τών νόθων ΐ καί η εν τή νέα Έλληνική 

(Άθηνά 43 (1931 ^σελ. 171 έ.). 
3 Ν· Ζαφειρί°υ, Περί τής συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου σελ. 4. 
4 Ν.σ Β ε β 8, νεΓζείο1ιηΪ55 άετ ςπεείιίδοΐιβη ΗαηάδοΙίΓΐίΙεπ <1β5 ρείοροηεβϊδοΐιβη 

ΚΙοείεΓβ Με§·& Βρίΐεεοη τελ. 21. 
5 Ν. Βέη, Σέρβικα καί βυζαντινά γράμματα Μετεώρων. {Βυζαντίς 2 <1911-1912) σ.δ2). 
0 ΜϊΙεΙοδΐοΙι-ΜβΙΙεΓ, ΑοΙ& εΐ άίρ1οηι&ΐ& 5,113. 
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είναι παντελώς άπίθανον νά παράγεται Ικ τοΰ χλιαρός, θεωρώ πιθανώτα- 
τον τον σχηματισμόν του εκ τόπου τίνος της βορείου Ελλάδος Χουλιαρά 
Χ’λιαρα καλούμενου. Μνημονεύεται δέ πράγματι έν άγιορειτικώ επίσης 
εγγράφω τοΰ 1193 μονή τοΰ Κοχλιαρά1 καί εν ετέρφ τοΰ 1294 καί 
έπώνυμον Μ ά ξ ι μ ο ς Κουχλιαρά2, άτινα βεβαίως οΰδέν άλλο είναι ή 
λογιώτεροι τύποι τοΰ πραγματικοΰ δημώδους ονόματος τής εποχής εκείνης 
Χουλιαρά) Χ’λιαρά. 

Έν εγγράφψ τοΰ 1225 φέρεται τοπωνΰμιον τής Χαλκιδικής τοΰ Μλίδη 
(έντή τοποθεσία τ ή επιλεγόμενη τοΰ Μλίδη)3, δπερ εκ τής ένάρ- 
θρου γενικής φαίνεται προελθόν εκ τίνος επώνυμου Μ(η)λίδης, δι’ αποβο¬ 
λής τοΰ άτονου η. Εξίσου πιθανόν είναι ό αρχικός τοΰ τοπωνυμίου τύπος 
νά ήτο τό Μηλίδι, υποκοριστικόν τοΰ μηλιά, έντεΰθεν δέ διά κωφώσεως 
τοΰ ο τοΰ άρθρου καί αποβολής τοΰ άτονου η: τοΰ Μ’λίδ ι, δπερ ήδΰνατο 
νά έκληφθή καί ώς γενική άρσενικοΰ τοΰ Μ’λίδη. Τοπωνυμία έκ τοΰ δέν¬ 
δρου μηλιά, καθώς καί εκ πλείστων άλλων δένδρων και φυτών, άφθονοΰν 
καί σήμερον έν Έλλάδι, μνημονεύεται δέ καί παλαιότερον εις έγγραφον τοΰ 
1198, έν αυτή τή Χαλκιδική τοποθεσία τών Μηλεών4. 

"Οτε μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Φράγκων τώ 
1204, κατελήφθη ύπ’ αυτών καί ή Θεσσαλία, ή Λάρισα έδόθη ώς φέουδον 
εις τον Λομβαρδόν ευπατρίδην Γουλιέλμον τον έπικληθέντα ά 6 Ι/&Γ5Α, 

ήτοι Λαρισαΐον. Επειδή είναι εντελώς άπίθανον ή παράλειψις τοΰ άτονου 
ί έν τώ τΰπφ άο Εδιδα νά έγένετο υπό τών Φράγκων, είναι δέ έξ άλλου 
γνωστόν δτι οΰτοι εις τάς πλείστας ελληνικός περιοχάς καί νήσους, δπου τότε 
έκυριάρχησαν, εΐχον επισημοποιήσει τά δημώδη τοπικά δνόματα, δυνάμεθα μετά 
μεγίστης πιθανότητος νά δεχθώμεν δτι ήδη κατά τό 1204 ό δημώδης τύπος 
τοΰ ονόματος Λάρ ισα έν Θεσσαλία ήτο, ώς καί σήμερον Λάρισα, δι’ άπο* 
βολής τοΰ άτονου ή κατά τον ΐσχύοντα έν τοίς βορείοις ίδιώμασι νόμον. 

’Άν ταΰτα ούτως έχουν, έχομεν προ ημών τήν μέν άπο βολήν τοΰ άτο¬ 
νου ί πιστοποιουμένην έν περιοχαΐς, δπου καί σήμερον διατελεΐ έν ίσχύϊ ήδη 
άπο τοΰ 1204 καί 1225, τήν δέ τοΰ άτονου τι ήδη από τοΰ 1345. 

Ν. Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 

ι I/. Ρείίί — Β. Κοτ&Μεν, Αείεδ δε Ρ ΑίΗοε V, Αείεε άε ΟΗϊΙ&ηάετ σελ. 4. 
2 Αυτόθι σελ. 24. 
3 Μΐΐίΐοδϊοΐι — Μ ϋ 11 β γ, Ένθ* άν. 4, 191. 
< I. Ρ β ί ϊ ί — Β. Κ ο γ 3. 5 I εν νΕνθ’ άν. σελ. 6. “Ίσως γεννηθή εις τινας ή εύλογος 

άπορία, διατί είς τά μέχρι τοΰδε παρατεθέντα παλαιά παραδείγματα της κωφώσεως καί 
αποβολής, τά φαινόμενα ταΰτα δεν εμφανίζονται είς πάσας τάς συλλαβάς τής αυτής 
λέξεως, ώς θά άνέμενέ τις, προκειμένου περί κανονικής φωνητικής άλλοιώσεως, άλλα 
μόνον είς μίαν, οΤον μΙρΟδένδρια, ΓΗρβάσιΟς, ΒΟΥλΕροΰ κττ. Προς έξήγησιν τοΰ 
φαινομένου τούτου πρέπει νά ληφθή ύπ’ οψιν δτι οί καταγράφοντες τοπωνύμια καί κύρια 
ονόματα ή επώνυμα είς κτηματικής φύσεως μεσαιωνικά έγγραφα έχρησιμοποίουν γλώσ¬ 
σαν λόγιαν, έφρόντιζον δέ πάντοτε, οσάκις έγνώριζον τό έτυμον τών ονομάτων τούτων 
νά καταγράφουν αυτά υπό τόν άκεραιότερον φωνητικώς καί μορφολογικώς τύπον των. 
1 Οσάκις όμως ήγνόουν τούτο, τότε ήναγκάζοντο νά καταγράψουν τά ονόματα καί τοπω¬ 
νύμια υπό τόν τύπον, υπό τόν όποιον έφέροντο τότε είς τό στόμα τοΰ λ.αοΰ. Καί τοιου¬ 
τοτρόπως συνέβη ο,τι καί μέ τούς παπύρους. Καθώς δη λ. έκ τών επί τών παπύρων ορθο¬ 
γραφικών λαθών δυνάμεθα νά μελετήσω μεν τήν άκριβή προφοράν ώρισμένων φθόγγων 
κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, ουτω καί έκ τής άγνοιας τών μεσαιωνικών γραφέων 
δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τήν άκριβή δημώδη προφοράν τής συγχρόνου των εποχής. 

ΤΑ ΕΝ ΤΗ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ. ΜΟΥΣΙΚΗ. “ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ,, 

Μεταξύ τοΰ άπεράντου μουσικού θησαυροΰ, τόν όποιον παρέδωκεν ήμίν 

ό Βυζαντινός καί μεταβυζαντινός κόσμος, ίδιάζουσαν θέσιν κατέχει μία μεγάλη 

τάξις Μαθημάτων, τά καλούμενα «Κρατήματα». Είναι δέ Κράτημα 1—άλλως 

«Βάσταμα» —έπέκτασις δεδομένης μελφδίας υπό άλογους συλλαβάς ή λέξεις 

άποσκοποΰσα ή εις διάρκειαν αυτής ή καί είς καλλωπισμόν. 

Τά κρατήματα πού μέν επιτάσσονται, πού δέ παρενείρονται, έστι δ’ οτε 

και προτάσσονται, είς ώρισμένου είδους άργά μέλη, οια τά κατ3 εξοχήν λεγά¬ 

μενα «Μαθήματα», οί Καλλιφωνικοί Ειρμοί, τά Δόξα-Καί νΰν τών Πολυε¬ 

λέων, τά Μεγάλα Πασαπνοάρια, είς τά μεγάλα Χερουβικά καί Κοινωνικά, 

εις δίχορά τινα μαθήματα καί Δοξαστικά καί είς διάφορα άλλα. 

Λέξεις ή συλλαβαί ύποκείμεναι τή μελωδία τών Κρατημάτων είναι αί: 

ανενα, τενενά καί τερερεμ, έναλλασσομένων διαφόρων φωνηέντων, έξ ού: 

τε, τι, το, ρε, ρι, ρο, ρου. Καί αί μέν πρώται συγγενεύουν και προφανώς 

παράγονται από τούς παλαιούς πολυσυλλάβους φθόγγους τής Βυζ. μουσικής 

κλίμακος «άνανες», «νεανες», οί όποιοι φαίνονται άρχαιότατοι 2, άφ’ οΰ καί 

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος άναφέρει καί αναλύει αυτούς είς: άνα(ξ)- 

άνες, ναί-άνες. Αί δέ δεύτεραι έγιναν πάντοτε έν τοίς κάτω χρόνοις άντικεί- 

μενον συζητήσεων καί ερμηνειών, ούχί δέ σπανίως καί αμείλικτου πολεμικής. 

Ούτως, έν τισι τών προ τοΰ ΙΘ' αί. κωδίκων ιστορείται δτι «είς τούς 

χιλίους έξακοσίους τεσσαράκοντα εννέα χρόνους άπο Χριστού..;, ήρως τις 

έκ τών Ενετών Ιάκωβος, τούπίκλην Βάρβαρος, έξητήσατο τόν έκ Κρήτης 

Πρωτοψάλτην Δημήτριον Ταμίαν, δι’ ήν αιτίαν τό τερερέ έν τή άνατολική 

Εκκλησία ψάλλουσι, δέδωκε δέ τήν άπόκρισιν Γεράσιμος ιερομόναχος ό 

Βλάχος καί Κρής παρακληθείς έκ τοΰ ανω είρημένου Δημητρίου Ταμία» 3. 

Ή «άπόκρισις» τοΰ Γερασίμου ένδιατρίβουσα εις Θεολογικά καί δογμα¬ 

τικά κεφάλαια (: «’Έστωντας καί ό Υιός τοΰ Θεοΰ νά καταβή εδώ κάτω είς 

1 Ύπό τό όνομα «Κράτημα» άπαντα καί σημείον χρονικόν μακράς διάρκειας τοΰ 
παλαιού γραφικού συστήματος τής Βυζ. Μουσικής. 

2 Χρύσανθού, Θεωρητικόν Μέγα τής Μουσικής, § 66 ύποσημ., Τεργέστη 1832. 

Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν έκκλ. Μουσικής, 

σελ. 257, Άθήναι 1890. Τοΰ αύτοΰ, Ιστορική έπισκόπησις τής Βυζ. έκκλ. Μουσικής, 

σελ. 60, Άθήναι 1904. 

3 Όλόκληρος ή «Έρωταπόκρισις» έχει δημοσιευθή εις τά προλεγόμενα τοΰ Α' τόμου 
τής μουσικής Πανδέκτης, Κωνσταντινούπολις 1850. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, έτος Γ. 23 

ί 
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τόν κόσμον μή χωρισθείς των ουρανών» κτλ.) καταντφ εις τό οτι τό «Τερερε» 

<;τό έβγάνομεν από τούς θείους προφήτας, οί όποιοι λέγουσι πώς ήκοΰσασι 

φωνάς εις τον ουρανόν ως φωνήν ΰδάτων πολλών κα'ι ότι είναι τά «άρρητα 

ρήματα·> του ’Δποστόλου Παύλου, συμβολίζουν δέ τό ακατανόητου τής θεό- 

τητος, «διατί κατά πώς δεν εΐμπορεΐς να κατανόησης από τό τερερέ λόγον, 

μήτε καί την Θεότητα δεν εΐμπορεΐς νά κατανοήσης, μά τί κατανοείς; μέλος 

καθώς καί από την Θεότητα Πρόνοιαν καί Παντοδυναμίαν...» καί άλλα 
τοιαΰτα. 

Έν δεύτερα «ερμηνεία» δεχόμενος ότι «ούδένα πράγμα ή του Χριστού 

καθολική καί άποστολική Εκκλησία έξ αρχής εις μάτην πεποίηκεν, άλλα πάντα 

μέ τέλος καί έννοιαν καί μέ παράδοσιν των προπάλαι Πατέρων καί διδα¬ 

σκάλων», επάγεται ότι «τούτη ή ασήμαντος φωνή σημαδεύει την αγίαν 

Τριάδα, β'. τήν ένσαρκον οικονομίαν, γ". ιήν ζώσαν κιθάραν, τον άνθρωπον 

καί τήν αγίαν τού Χριστού άνάστασιν καί ημών των ανθρώπων, δ λ τήν 

ανατροπήν, ήγουν τον χαλασμόν τών μουσικών οργάνων, οπού έ'ψαλλον οί 

άφρονες καί άπιστοι "Ελληνες καί ε'. σημαδεύει τό χρέος τό φυσικόν, όπου 
πρέπει νά κάμνωμεν εις τον Θεόν». 

Πάντα ταϋτα προσπαθεί ό είρημένος ερμηνευτής νά συσχετίση κατά 

τρόπον φυσικόν ή εξεζητημένου μέ τήν λέξιν καί τά γράμματα τού τερερε, 

ότέ μέν ποιούμενος χρήσιν τής αριθμητικής τών γραμμάτων σημασίας, ότέ 
δέ τής τούτων παρηχήσεως. 

Καί τις Σέργιος αχρονολόγητος, άλλ’ όμως «έλλογιμώτατος διδάσκαλος» 1 

εν σχετική προς Πανοσιώτατόν τινα «άποκρίσει» επάγεται τά εξής. «Τά κρα¬ 

τήματα είναι παλαιότατα εις τούς μουσικούς, δουλεύουσι τον ρυθμόν καί 

προειδοποιούσι τό μέλος. Εις τούς παλαιοτάτους Θράκας άποδίδουσι τό μου¬ 

σικόν επιφώνημα ταραλή· εις τούς αύλητάς καί λυριστάς "Ελληνας τό τήνελλα 2 

Ήτο λοιπόν εν χρήσει τών μουσικών φωναί άσημοι προ πολλών αιώνιον.... 

Έν τή Εκκλησία φαίνονται εν χρήσει από επισημοτάτους ίεροψάλτας, ώς τον 

άγιον Ίωάννην τον Δαμασκηνόν καί τούς καθεξής καί ώς πάντα σοφώς καί 

άγίως έκάθηρε καί ήγίασεν.... ή Εκκλησία καί τάλλα τά παρά τοΐς έθνικοΐς 

έν χρήσει, οίον θυμιάματα, κανδήλας, κηρούς καί τά παραπλήσια, οΰτω καί 

τά κρατήματα τών εθνών έκάθηρεν, ήλλοίωσε καί μετήγαγε θαυμασίως_ 

τό γάρ τερερε καί τό τε τε, τό όποιον είναι μίμημα κιθάρας καί τέττιγος, 

μετέβαλεν εις τηρεί, ρέε, τό όποιον σημαίνει: φύλαττε, πρόσεχε, άνθρωπε· 

ρέος γάρ ό άνθρωπος ώς θνητός_». 

Ακολούθως: «.... ή ιεροπρεπής προς τον Θεόν ύμνψδία γίνεται διά 

1 Έφημ. Φόρμιγξ, Άθήναι, 1907, άρ. 7· 

2 Πρόσθες καί τό θρεττεναλό τών κιθαρωδών καί τοφλαττόθρατ, Άριστοφ. 

Βάτρ. 1286 κ.έ. "Αλλά καί έκαστον είδος Μουσικής έχει ίδιον. | 
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σιγής, διά φωνών σημαντικών καί άσημων. Διά σιγής ύμνου μεν, ότε προσ- 

πίπτομεν ύπερεκπληττόμενοι, διά φωνών σημαντικών, ώς διά τοσούτων ψαλ- 

μών καί ήχων γίνεται... καί τό τρίτον διά φωνών άσημων δι3 αυτών γάρ 

φανερού μεν μόνον τον έρωτα καί τόν πόθον ημών εις τό ύμνεϊν τον Θεόν 

καί τήν ιδίαν ημών άδυναμίαν καί μιμηταί γινόμεθα ού μόνον τού αισθητού 

κόσμου (πάντα γάρ ύμνου σι τόν Δημιουργόν φωναΐς άσημάντοις) άλλα καί 

τού υπερκόσμιου νοερού κόσμου... Καί τό κούμ ή συριακή φωνή, όρθώς 

παρενετέθη' έγείρου γάρ, φησί, προς υμνωδίαν, καν ειπεΐν μή έχης, ώς ύμνεϊν 

οφείλεις». Ό δέ συγγραφεύς τού «Μεγάλου Θεωρητικού τής Μουσικής» 

Χρύσανθος παραθέτει σχετικήν περικοπήν εκ τίνος «Γραμματικής τής Μου¬ 

σικής», ήν θεωρεί ληφθεΐσαν, «έξ ών περί τής τοιαύτης ύποθέσεως εΐρηκεν 

Ιωάννης ό Δαμασκηνός» έχουσαν φδε- «Καί καθάπερ εκείνοι (ένν. τά 

αγγελικά καί άρχαγγελικά τάγματα).... οΰτω καί ημείς επόμενοι τοΰτοις καί 

συναμιλλώμενοι, μετά φόβου καί τρόμου καί πολλής εύλαβείας όφείλομεν 

ΐστασθαι τά άγια συνάδοντες άσματα έν λέξεσι σημαντοΐς καί άσημάντοις. 

Ουρανός γάρ ή Εκκλησία παρά τοΐς σοφοΐς καί θεοδιδάκτοις διδασκάλοις 

άπεικόνισται καί προσηγόρευται. Τό γάρ τερερε καί τό τοτοτο καί τό τιτιτι 

καί τό νεναννανε καί τά λοιπά εις τύπον εκείνων τών αγγελικών δοξολογιών, 

τών σημαντοΐς καί άσημάντοις λέξεσι γενομένων. Εί καί αί ασήμαντοι δοκού- 

σαι λέξεις αίνίττονταί τι. Τήρει γάρ, φησί, τίνι παρίστασαι καί τί προσάδεις. 

Καί τότε πώς άπολογήσει τω Κριτή, ρευστή γε φύσις καί διαλυομένη τυγχά- 

νων, ώ άνθρωπε; Παράγεται γούν τό μέν τερερε, από τού τήρει, ρού ή τό δέ 

το το άπό τού τότε, τότε- τό δέ τι τι άπό τού τί τίνι» 2. 

* 

Παρά τάς δικαιολογίας καί θερμάς συνηγορίας τών άνωτέρω υπέρ τής 

χρήσεως τών κρατημάτων έν τή Εκκλησία, ούχ ήττον δυσμενείς κατ’ αΰτιον 

έσημειώθησαν έκάστοτε κρίσεις καί πολεμική άμείλικτος. Ούτως οί είρημένοι 

Γεράσιμος καί Σέργιος ομιλούν καί περί πολεμίων, καθ’ ών άντιτάττουσι τά 

θεωρητικά αυτών έπιχειρήματα. Επίσης οί 'Αγιορεΐται σχολιασταί τού Πηδα¬ 

λίου Αγάπιος καί Νικόδημος άρνούμενοι τήν αρχήν τούτων εις τόν Ίωάν- 

νην τόν Δαμασκηνόν καί άποδίδοντες μάλλον εις τόν Ίωάννην Κουκκουζέλην 

καί τούς συγχρόνους αύτφ καταδικάζουσι τήν χρήσιν αυτών, προ πάντων 

τών νεωτέρων, ένεκα τού υπερβολικού αύιών μήκους Ωσαύτως ό Αρχιε¬ 

πίσκοπος Ζακύνθου Διονύσιος Λάτας έθεώρει ταϋτα αποβλητέα ώς «περιττά» 

καί «αλλαχόθεν έπείσακτα» 4. 
% 

* * 

1 Πρβ. άνωτ. έρμην. τοΰ Σέργιου. 

2 Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής § 445 ύποσημ. 

3 Πηδόλιον σ. 164. 

4 Έφημ. Σιών. Αθήναι, 1883, έτος Γ άρ. 107. 
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Ιστορικωτερον εξεταζόμενων τό Τερερέμ φαίνεται ελκον την καταγωγήν 

εκ του ιερού Παλατιού του Βυζαντίου. Έκ τοΰτου δέ παρέχει ήμΐν ενδόσιμα 

προς δυο τινας υποθέσεις άφορώσας τον τρόπον τής έκεΐθεν προελεύσεως 
καί του σχηματισμού αύτού. 

Κάπου ποτέ, άνέγνων δτι κατά τάς Δοχάς καί προελεύσεις των Βασιλέων 

ό χορός ψάλλων τον επίκαιρον τη τελετή ή τή εορτή ύμνον, θρησκευτικού 

πάντοτε θέματος, έπισυνήπτεν έν τέλει τό Τε τεηι (Γε§εηι) εχερεοίαιπυε 

υπό αναλογον με?^ωδίαν. Τής τελευταίας λέξεως παοαλειπομένης, έ'μενε Τε 

τειη. Διπλασιαζομένου δέ τοϋ γ 1 έγίνετο ττεπι, δθεν τίτεπι ή τετεπι. Προ¬ 

ϊόντος του χρόνου και τοϋ Παλατιού έξελληνισθέντος, τής δέ λατινικής γλώσ- 

σης άγνοηθείσης, έμεινε τό Τερερέμ ώς άπήχησις παλαιοτάτης παραδόσεως 

καί εθίμου, εις δ οί νεώτεροι έκ παρετυμολογίας άπέδωκαν, δπερ σΰνηθες, 

άλλο λογικόν περιεχόμενον, οίον τό άνοντέρω. 

Επίσης ιστορείται οτι ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος συν τή Θεοδώρα έξετέ- 

λουν τας ιερας υμνωδίας έν τφ Παλατίφ υπό κιθάραν, ό δέ Κωνσταντίνος ό 

Πορφυρογέννητος αναφέρει «μυστικόν ή μουσικόν οργανον» έν τω Παλατίφ 
ήχοΰν κατά τάς τελετάς 2. 

Γνωστόν επίσης τυγχάνει δτι οι "Αγιοσοφΐται καί 'Αγιαποστολιται 

ψάλται έψαλλον κατά τάς επισήμους «εστιάσεις» του Παλατιού υπό συν¬ 

οδείαν χρυσών καί αργυρών οργάνων 3. Οί αυτοί δέ ψάλται συνέψαλλον μετά 

τών Δήμων κατά τάς διαφόρους Δοχάς 4 καί έν τω Τπποδρόμω, ένθα υπήρχε 

τό μέγα οργανον, τό έκ «δονάκων από χαλκείης άροΰρης» κατά Ίουλιανόν 5. 

Ουτω βλεπομεν κανονικούς καί έπισήμους ψάλτας καί ύμνους συγχρω¬ 

τισμένους στενώτατα μέ ό'ργανα καί μάλιστα έπί εκκλησιαστικών μελφδιών. 

Άλλ’ ή συχνή αύτη αναστροφή καί στενωτάτη έπικοινωνία καί συγχρω¬ 

τισμός τών ιερών ύμνων μετά κοσμικωτέρων τελετών καί οργάνων επόμενον 

ήτο νά σημειώσουν ποιαν τινα έπίδρασιν τών δευτέρων έπί τών πρώτων. 

Αλλως τε μεταξύ τών δύο μουσικών, ύμνφδικής καί οργανικής έν τή περι- 

πτώσει ταύτη, δέν υπήρχε τό αυστηρόν εκείνο όροθέσιον, τό όποιον θά ήμπό- 

διζε τόν συγκερασμόν καί τήν σύμμιξιν τών δύο ειδών καί την άμοιβαίαν έν 

πολλοΐς υποκαταστασιν τεχνοτροπιών καί γραμμών κατά τρόπον λεληθότα. 

Ετι δε έν ταΐς τελεταΐς οί ιερατικοί νόμοι υπήρξαν αείποτε έλευθεριώτεροι, 

2 Ύπό τά υγρά καί έρρινα εύοδοΰται μελιρδία, ώς παρατηρεΐται έν τη Αραβική Μου¬ 

σική. Τοιοΰτον επίσης διπλασιασμόν τοϋ ρ καί ν σώζουν καί τά ήμέτερα Κρατήματα. 

2 Κώνοι, Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 765.10, 768.14. 

3 Κωνστ. Πορφυρογεννή του, “Ενθ’ άν. 585.12.15. Βλ. τά λεγάμενα περί τοΰ 
οργάνου ύπό Κ-εΐεΙτε σχολιάζοντος τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως (τόμ. Β'. σελ. 137). 

4 Δοχαί είναι εκκλησιαστικοί φδαί, τά νΰν λεγάμενα προκείμενα ώς «τίς Θεός 

μέγας» «ό Θεός ήμών έν τφ ουρανω καί έν τή γή». 

5 Ίδέ Ιπΐί&ηί ορεΓ3 II ρ. 611 (εκδ. ΗβΓΐΙείη), 
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πολλάκις δέ ή καινοτομία, ως καί έν άλλοις κεφαλαίοις, καί έν τή ιερά υμνω¬ 

δία επετράπη, μάλιστα καί κατ’ αυτούς τούς αυστηρούς χρόνους. 

Τό ύπό τού ειρημένον «διδασκάλου» Σέργιου άναφερόμενον, δτι τά 

Κρατήματα «δουλεύουν τόν ρυθμόν καί προειδοποιούσι τό μέλος» υπομι¬ 

μνήσκει ιό προανάκρουσμα εις τήν ρυθμικήν ύπόκρουσιν τών οργάνων. 

"Έχοντα λοιπόν τά μέλη ώς προανάκρουσμα-προαύλημα τό Κράτημα, ειχον 

τούτο καί ώς έπαύλημα-έπφδόν, καθώς καί μεσαύλιον -μεσφδόν. Ευτυχώς 

διεσώθησαν αρκετά μαθήματα έχοντα καί τά τρία ταύτα έπεισαγωγικά μέρη. 

Παρά ταύτα δμως Ιστορείται οτι αείποτε παρετηρήθη μεγαλειτέρα προ- 

τίμησις εις τήν άνθρωπίνην φθηνήν, ή οποία φαίνεται οτι βαθμηδόν ύποκα- 

τεστησε καί έν ταίς τελεταΐς τοΰ Παλατιού τό ό'ργανον. Ή προτίμησις αύτη 

πάντως καθίστατο ισχυρότερα, προκειμένου περί ήδυφώνων ψαλτών, καί δή 

ενός θρυλικού Κουκκουζέλη. Άλλ’ επειδή ή υμνωδία ώλοκληρούτο διά τών 

μερών, τά όποια έξετέλει τό οργανον, έμειναν ταύτα έκτελούμενα δι’ άνθρα»- 

πίνων φωνών. Καί επειδή μακρά μουσική γραμμή διά φωνηέντίον μόνον 

έκτελουμένη καθίσταται ανιαρά καί τι πρόσαντες, ώς έκ τού έπισεσυρμένου 

καί τού ατελεύτητου συνδετού τών φωνών, έχρησιμοποιήθησαν τά γράμματα 

καί αί συλλαβαί αΐ μιμούμενοι τόν ήχον τών οργάνων. Διά τούτο, πλήν τίον 

άλλων, έχομεν τά πιστότερον απομιμούμενα τά έγχορδα προ πάντων όργανα: 

τεν, ρρεν, ρριν. Σημειωτέον δτι ώς ν εχρησιμοποίουν άλλοΐά τινα γράμματα 

ύπό τά περίεργα ονόματα 2 «Πελαστικόν» καί «Γορθμικόν» |χ. Ό δέ λόγος, 

ή ασφαλώς Ιδιάζουσα αυτών προφορά. 

Αυτό τό Παλάτιον έθεωρεΐτο καί ώνομάζετο «ιερόν», πάσα δέ έν 

αύτφ τελετή ήτο συνυφασμένη μετά θρησκευτικών στοιχείων επομένως καί 

ή Ιν αύτφ Μουσική καί τά ταύτη υπηρετούντο όργανα. Ή δέ ιερότης τοΰ 

κατ’ εξοχήν οργάνου τού Παλατιού άποδεικνύεται έκ τοΰ γεγονότος οτι μόλις 

ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ε' έστειλε τούτο εις τόν βασιλέα τών Φράγ¬ 

κων Πιπΐνον τόν Βραχύν έγκαθιδρύθη έν τφ Άββαείφ τού Άγ. Κορνη- 

λίου έν Κομπιένη. Θεωρείται δέ ότι πολύ πρότερον ειχεν είσαχθή εις τήν 

εκκλησίαν ύπό τών Τσπανών. 

Ούτω πληρούνται δύο ύποθέσεις σχηματισμού τού Τερερέμ, τό μέν έκ 

τής ώς άνω λατινικής προσφωνήσεως, τό δέ έκ τής συμμετοχής τών όργάνο)ν 

έν τφ ίερφ Παλατίφ. 

χ Άφ’ οίασδήποτε τών δύο τοΰτοίν αφετηριών όρμώμενα ταύτα πάντως 

έχουν τήν αρχήν αυτών εις τάς λαμπράς τού Παλατιού καί τού Βυζαντίου έν 

γένει ημέρας. Τοιαύτα δέ όντα, ανεξαρτήτως τοΰ πρωταρχικού ή τού έπιγινο- 

μένου, δσον αφορά εις τήν σημασίαν των, εύρέθησάν ποτέ έν τοΐς μετέπειτα 

χρόνοις έν τφ Παλατίω έχοντα τίτλους ιστορικούς καί κεκτημένην επίσημον 

θέσιν ύπό τούς|άνωτέρο> συμβολισμούς καί λογικά περιεχόμενα έκ συνειδητής 

ή μή παρετυμολογίας, έξ ών προσεκτήσαντο μεγαλειτέραν εποικοδομητικήν 

I"· 
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ιερότητα, άπεργαζομένην ϊσχυράν μυστικοπάθειαν καί έκστασιν όχι ξένην προς 
τον υπό τής -θρησκείας έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

£ 
% * 

Παραιτούμενοι των αμαυρών τούτων ιστορικών σελίδων μεταθέτομεν 

την ιστορικήν ερευνάν εις πρόσωπον ιστορικόν του Παλατιού καί δή εκ τών 

δρώντων επί του προκειμένου, τον Ίωάννην Κουκκουζέλην (ΙΒ' αί). 

Επειδή από του προσώπου αΰτοΰ εμφανίζονται έν τή εκκλησία τά 

Κρατήματα, ως ειρηται ανωτέρω, καθίσταται λίαν πιθανόν ότι ούτος είναι 

6 εισηγητής αυτών ο διαμετακομίσας ταΰτα από του Παλατιού εις τήν 

Εκκλησίαν του Αγ. Ορους, επειδή λόγοι κατ’ ουσίαν οί αυτοί άπήτουν 

έπέκτασιν ωρισμένων μελφδιών καί επειδή δι’ αύτών, ώς εϊπομεν, ώλοκλη- 

ροΰτο μουσικόν τι μάθημα. Αί «ασήμαντοι» λέξεις αί αποδιδόμενοι άνωτέρω, 

έστω καί επιτυχώς, εις τον Ιωαννην τον Δαμασκηνόν δΰνανται νά είναι τά 

προειρημένα «ανενα» κτλ. "Αν υπ’ αύτάς ενοούντο τά Τερερέμ δεν θά 

εσιώπα ο αφειδής εις ειδήσεις καί ερμηνείας Πορφυρογέννητος. Επειδή δέ 

ή «ερωταπόκρισις» τών Ιάκωβου - Γερασίμου αφόρα τήν ανατολικήν Εκκλη¬ 

σίαν και μερικώτερον τούς «Γραικούς», εξάγεται δτι ταΰτα καθιερώθησαν 

έν τή Εκκλησία τών Ελληνορθόδοξων, δτε είχε πλέον συντελεσθή ή τελεία 

αύτής^ άποκάθαρσις άπό τών διαφόρων αλλόδοξων, έτι δέ δτι άπετέλουν 

στοιχειον τελετουργικόν του ίεροϋ μόνον Παλατιού του Βυζαντίου. "Οθεν Γ 

καταντά ιστορική αλήθεια δτι έν χρόνοις κατωτέροις του Δαμασκηνού καί 

τού Πορφυρογεννήτου ένεφανίσθησαν καί καθιερώθησαν ταΰτα έν τώ 

Παλατίφ έν φωνητική έκτελέσει καί δή ολίγον προ ή επί τού Κουκ- 

κουζέλη. ’Αν άποκλεισθή τούτο, παρίσταται ή ανάγκη νά δεχθώμεν δτι τό 

μουσικόν δαιμόνιον καί ή ψυχή αύτοΰ εΰρισκε πλημμελείς τούς ύμνους έν 

'Αγίφ ’Όρει ελλείψει οργάνων, νοσταλγών δέ τήν ολοκλήρωσιν καί πλήρη 
αύτών έκτέλεσιν, είσήγαγε ταΰτα τό πρώτον εκεί. 

Άπ’αμφοτέρων τούτων τών πλευρών λαμβανόμενον τό ζήτημα κυροΐ 

μέν απολύτως τήν γνώμην καί ερμηνείαν τού προειρημένου Σέργιου δτι: 

«...πάντα σοφώς καί άγίως έκάθηρε καί ήγίασεν ή τού Χριστού Εκκλη¬ 

σία... Ουτω και τα κρατήματα—» Αλλά πάλιν απομένει σημεΐόν τι, τό 

οποίον θέτει εν κινδύνφ την γνώμην αύτού εν τώ συνόλφ: Κοσμικής καί ·| 

εξωτερικής χρησεως όντα τά Κρατήματα καί μάλιστα απομιμήσεις οργάνων, λ 

αυτόχρημα παιδιαί, θα ευρισκον αμείλικτου αδιαλλαξίαν παρά τοΐς συντηρη¬ 

τικοί: Ορθοδόξοις καί μάλιστα παρά τφ μοναχικφ κόσμφ, προκειμένου νά 

εϊσαχθώσιν είς χρήσιν τής Εκκλησίας καί νά τοποθετηθώσι παρά τά τόσα 

α'λλα ιερά σεβάσματα τής θείας λατρείας, όσηνδήποτε σοβαροφάνειαν καί άν 

έπεδύοντο. Ή Λατρεία, έν τε τοΐς καθόλου καί τοΐς έπί μέρους, εν τοΐς . 1 

τυποις καί τή ουσία, ή το ήδη κατηρτισμένη καί άποκεκρυσταλλωμένη εις 

σχέδιον μόνιμον καί πάγιον καί δεν ήτο δυνατόν νά είσαχθή νέον τι στοιχειον 

άμοιρον πνευματικότητος καί ίερότητος. Τό γεγονός οτι προήρχοντο—άν 

προήρχοντο— κατ’ ευθείαν άπό τών οργάνων, ήρκει νά άποβληθοΰν πάραυτα. 

Άφ’ ετέρου δέ εύρισκόμεθα προς ενός τόλμηροτάτου καί σκανδαλωδεστάτου 

νεωτερισμού, μάλιστα κοσμοπολιτικής φύσεως, ον ό ά'λλως ερημίτης τήν 

ψυχήν νΰν δέ καί τον βίον Κουκκουζέλης είσήγαγεν είς τήν Εκκλησίαν 

καί μάλιστα είς τον κόσμον τών Άναχωρητών καί Ησυχαστών, οπερ άτοπον. 

"Ωστε προκύπτει άφ’ εαυτού εναργές δτι ούχί άπό τής οικογένειας τών 

καθημερινών καί έξωτερικών μελών προήλθον ταΰτα, άλλ’ άπ’ άλλης τίνος 

οδού. Τοιαύτη δέ φαίνεται πιθανωτέρα καί εύλογωτέρα ή τού Παλατιού, 

ύφ’ άς συνθήκας καί έξ ών λόγων έξεθέσαμεν ανωτέρω, ένθα ποτέ καθ’ οίον- 

δήποτε συνδυασμόν καί άφ’οίουδήποτε ήχούντος — πάντιος ό'χι «τεττίγων» — 

συνυπήρξαν μετά τών εκκλησιαστικών μελφδιών. Ουτω τουλάχιστον θά έπεί- 

θετο 6 μετ’ άγριότητος άντιτιθέμενος προς πάσαν σκανδαλιόδη καινοτομίαν 

Αγιορείτης. Ουδέ ήτο δυνατόν νά άντιδράση τις προ τού κύρους τού Κουκ- 

κουζέλη, ου μήν άλλά καί τής εγνωσμένης αύτού όσιότητος καί αρετής, προερ- 

χομένου μάλιστα καί εκ τού «ιερού Παλατιού», δπερ έπρυτάνευε τών συνει¬ 

δήσεων πάντων τών έν τώ Βυζαντινά) κράτει και επέκεινα διαβιούντων. 

Τά Κρατήματα, άπό μελικής άπόψεως. 

Πάσα τεχνοτροπία καί πάν χρώμα, μάλιστα άνατολικού χαρακτήρος, 

κατέλαβε πάντοτε ίδιάζουσαν έν τοΐς Κρατήμασι θέσιν. Παρά τώ Κουκκου- 

ζέλη έπικρατεΐ τό σεμνόν καί έπιβλητικώς γαλήνιον, δπερ εμπνέει ή εκδοχή 

τού συμβολικού τών Κρατημάτων χαρακτήρος. Πέραν δμως τούτου εύρίσκο- 

μεν παρά πολλοΐς Κρατήματα έκφεύγοντα τού άνωτέρω πλαισίου. Ό μελφ- 

δός δηλονότι έλευθεριάζων πλέον καί εις τό διονυσιακόν οίονεί πνεύμα 

βαθμηδόν μεθιστάμενος καί οΐστρηλατούμένος εκλύεται είς οργιώδη καί ταρα¬ 

χώδη τεχνικήν καί άχαλίνωτον ψυχήν έκδήλωσιν, καθ’ήν πάν είδος μουσικής 

ύποδυόμενον έλαφρόν ή έντονον Βυζαντινόν χρώμα λαμβάνει άνάλογον θέσιν. 

Ούχί δέ σπανίως εκ τής αρχής τής επεκτάσεως τής μελφδίας άγόμενος πλανάται 

εις αγόνους γραμμάς, δι’ ών επιμηκύνεται, ή μελωδία άφορήτως. Ύπό τού 

ελευθερίου τούτου πνεύματος διακατεχόμενος ό μελοπο ιός άφίσταται τού ιερού 

τού Κρατήματος πνεύματος καί άντικαθιστά τήν οργανικήν μουσικήν μετα- 

πηδών είς τήν έτέραν τών Κρατημάτων εκδοχήν. Εντεύθεν μουσικαί παιδιαί 

καί μιμήσεις παντοίων οργάνων, εντεύθεν τά Κρατήματα, τά όποια άπαν- 

τώμεν είς τούς παλαιούς κοόδικας φέροντα διαφόρους τίτλους, ως: Μέλος 

Φράγκικον, Πέρσικον, «Συντοπικόν» Μέλος Θεσσαλονικέων,Τούρκικους Αηδο- 

νάτον, «Καθ’ύπομίμησιν τού σημαντήρος» «Μικρός σημαντήρ», Όργανι- 

κόν, Ρόδάνιον κτλ. Ούδ’ αυτός δέ ό Κουκκουζέλης άπηλλάγη τής ξένης έπι- 
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δρασεως, εξ ού τό σωζόμενον «Τατάριχον» εις ήχον Δεύτερον καί π, περί ού 

κατώτερο). Τό θαυμαστόν δ3 είναι δτι δυο ήδη προ αύτοΰ αιώνας εμφανίζεται 

χερ ου βίκον «Δυσικον», Ιωάννου τού Γλυκέος (Γ αΐ). Τόσην δέ ελευθερίαν 

ειχον τα ξένα ταύτα μέλη έν τοις Κρατήμασι καί τόσον έδραίως καί όριστι- 

κως επολιτογραφήθησαν έν τφ Βυζαντινφ μουσικφ κόσμω, ώστε-τά άνατο- 

λικα τουλάχιστον-ουδέ τά ονόματα αυτών άπέβαλον. Έκ τοΰτου τά μέλη 

(χροαι): Ατζεμ, Μουσταάρ, Νισαμπούρ, Χισάρ καί εΐτι άλλο, ιά όποια 

δεν περιελαβεν οαποκαθάρας χήν Ικκλησιαστικήν Μουσικήν Ιωάννης ό 

Δαμασκηνός εις χήν Όκτώηχον αύτού, και κατά πάσαν, μέχρι βεβαιότητας, 

πιθανότητα, δεν εγνωριζεν, ώς οικεία τουλάχιστον, καί ή κοσμική των Βυζαν¬ 

τινών Μουσική, ήτίς έν τφ κύκλψ των οκτώ ήχων του Δαμασκηνού καί αυτή 
ανεστρεφετο. 1 

Αλλα καί Φράσεις ολόκληροι ξένης Μουσικής παρελήφθησαν καί ένοη- 

σιμοηο^θησαν ύπό τών ήμεεέρων, πού μέν αϊ,ίοόσιοι, κοΰ δέ μετ’έλαχίσιης 

ελάχιστης και επουσιωδέστατης -εροποποιήσεως. Έπί παραδείγματι, φρα'- 

σις τις ικωλος, ητις άποτελεί μελφδίαν άραβιχήν προσαρμοζομένην έπί 

δίστιχων κατα τας νυκτερινός Ιπιμνημοσυνους τελείάς, Ιχρησιμοποιήθη κατα- 

εορως υπο του έγκριτου Βαλασίου Νομοφόλακος (ΙΖ' αϊ.) ώς θεμελιώδης 

Υδαμμη (Μοί.νο) προς κατάρτισιν ποικιλμα'των (ν3π3£ίο«οε) έν τοίς Κρα- 

τημασι του Μαθηματαρίου > σελ. 327-8, 359, 367, 368. Τήν αδτήν φρασιν 

μετεχειρισθη και αυτός ο Κουκκουξέλης πρός τό τέλος του Μαθήματος «"Ανω- 

εν οι Προφήται» κατά τήν λέξιν «2έ προκατήγγειλαν» (σ 13) 

, ™ εις δτι οϊ “Αραβες παρέλαβον τήν μελωδίαν 
ταυτην παρα των ήμετέρων καί τό πράγμα θά φανή ίσως πιθανόν, άλλα 

προκειμεναυ περί μελφδίας κοσμ(κής· προκεψένου όμως περί μελωδίας ίεράς 

μεταπηδωσης απο τής Χριστιανικής παρατάξεως εϊς τήν του Τσλάμ, θά άντι- 

ταςη τις δτι εμποδίζει τήν τοιαυτην Ικδοχήν ή μεταξύ των δύο παρατάξεων 
άβυσσος. Και λογοι άλλως τεχνικοί άποκλείουσι τούτο. 

- «τ σ?λθν ϋαυ>ίαατ°ν είναι δη ™ τέλη τού Κρατήματος 
του αίτου Μαθήματος του Κουκκουζέλη παρενείρεται κατ’ έπανάληψιν ή 

Αραβική ( Αραμαική) λέξις χο ό μ ( = έγείρου)2. Δι’ οίονδήποτε λόγον τιθέ¬ 

μενων τούτο κυροι τό λεχθέν δτι οϊ ήμέτεροι είικόλως εδανείζοντο ξένα στοι¬ 

χεία προς διαμόρφωσιν καί προαγωγήν τής Τέχνης, δπερ άλλως καί εϊς άλλας 
αυτής εκφάνσεις παρατηρεΐται. 

Έκ των νεωτέρων λαμβάνοντες τον Πρωτοψάλτην Δανιήλ (ΙΗ' αϊώνος) 

διδομεν τον λογον εις τον συγγραφέα του Μ. Θεωρητικού τής Μουσικής 

1 Γ τόμος τής Πανδέκτης. 
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Χρύσανθον 1: «επειδή ούτος (ό Δανιήλ) έπεχείρησε νά είσαγάγη εις τά εκκλη¬ 

σιαστικά μέλη καί εξωτερικά, δ η λ. μέλη, τά όποια έσυνειθίζοντο είς τον καιρόν 

του παρά τοίς δργανικοις μουσικοίς.. .ήναγκάσθη νά νεωτερίζη (ένν. καί περί 

τήν γραφήν). Φίλος δέ ών ό Δανιήλ Ζαχαρία τφ Χανεντέ, έμάνθανε παρ’ αυτού 

περί τής εξωτερικής Μουσικής- ό)σαύτως καί ό Ζαχαρίας έδιδάσκετο παρά 

τού Δανιήλ άμοιβαίως έκκλ. μέλη. Λοιπόν έμέλιζε, λέγουσί τινες, ό Ζαχαρίας 

ειρμούς, έγραφε δέ τό μέλος αυτών μέ τούς μουσικούς χαρακτήρας ό Δανιήλ» 

κτλ. Έκ τούτου εννοεί τις οποίαν τεραστίαν έπίδρασιν ύπέστη ό έν λόγω Πρω¬ 

τοψάλτης, καί εξηγείται πώς συμβαίνει ένιαι αυτού γραμμαί νά είναι πανο¬ 

μοιότυποι μέ όργανικάς, οίαι έπί παραδείγματι α! έν τφ Κράτη μάτι τού 

Μαθήματος «“Απας γηγενής» (σελ. 415 καί 427) 2, ένθα καί ό πλέον άπειρος 

περί τήν διάγνωσιν τών μελών θά άντιληφθή τον οργανικόν αυτών χαρα¬ 

κτήρα, ο δέ έμπειρότερος θά διακρίνη πάραυτα τήν τεχνικήν τού λεγομένου 

«Έπιγονίου» (Κάνουν). 

Παρά ταύτα ο Δανιήλ προσωνυμείται υπό τού αυτού Χρυσάνθου 8 «ηδύ¬ 

φωνος σάλπιγξ τού αΐώνος». 
* 

* * 

Τοιαύιη ή φύσις τών Κρατημάτων, τά όποια αποτελούν μεγίστην τάξιν 

μαθημάτων έν τή Βυζ. Μουσική. 

Οί άγαπώντες νά έντρυφώσιν εις τό άσύλληπτον καί άντλοΰντες έκ 

τούτου εύγενή καί ανώτερα συναισθήματα εύρέθησαν πάντοτε ύπέρμαχοι τών 

Κρατημάτων παραιτούμενοι τής έτυμολογικής και ιστορικής αυτών Ιρεύνης. 

Έάν δέ είχον ταύτα θέσιν τινά έν τή σημερινή έκκλησία τών πόλεων, ήδύ- 

ναντο, προσαρμοζομένων επ’ αυτών διαφόρων μέτραίν, καί καταλλήλως καλ¬ 

λιεργούμενα, νά αποδώσουν κλασσικά όντιος έ'ργα μουσικής εμπνεύσεως. 

“Εγραφον έν Σάμφ. 

16- 11 - 1933. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΒΑΜΒΟΥΛΑΚΗΣ 

* Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, ΧΕΙΧ, 76. 

2 ’Άς σημειωθη ότι τό έν λόγοι Μάθημα καταλαμβάνει 21 σελίδας έντυπους σχ. 8ου! 

3 ΈνΟ’ άνωτ. XXXV, Σημ. γ'. 
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ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΙΣΔΡΙΑΝΩΝ 1 

. Πλην Υ™°™τέρου ’Ιωα'ννου Άκτουαρίου κατά τούς Βυζαντι- 
νους και ιούς αμέσως μετέπειτα χρόνους, αναφύονται πλεϊαιοι &ώ ιό όνομα 

Ιωάννης ως συγγραφείς Ιατρικών έργων, σ,ν τα πλεϊστα παραμένουα,ν Ια 

ανέκδοτα. Ούτως όναφεροντα. Ιωάννης Τζέτζης, “Ι,,,άννης “Αλεξανδρινός 

Ιωάννης Φιλοπονος Αλεξανδρινός, άλλος Ιωάννης, μαθητής Ίωάννου Άλε- 

ίΖΓ°υ’ Π Γ' -Α™0Ζεύς “ΡΖία^°5. Ιωάννης αρχίατρος, Ιωάννης 
επίσκοπος Πρισδριανων, Ιωάννης Χόμνος, Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιωάννης 

Διοικητής Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννης “Έσδρας, Ιωάννης Ίάκωβοτ 

Ιωάννης ίατροσοφιστής, Ιωάννης Σπενσάτος, Ιωάννης Ματθαίος, “Ιωάν¬ 

νης αγ. Παυλου, Ιωάννης Πόθος Πεδιάσιμος, “Ιωάννης Σταφιδάκις καί 

Ιωάννης Χρυσόστομος * Δι“ δ και ή άνάγκη τής έρεύνης καί τής ταξινομή- 

σεως των υπο το αότο όνομα φερομένων ποικίλων Ιργων αυτών καθίσταται 

επιτακτική, ου μονον διότι έλάχ,στα μέχρι σήμερον γνωρίζομεν περί πλείστων 

των συγγραφέων τούτων, άλλά καί διότι τ,νά μέν των συγγραμμάτων φέρον¬ 

ται γραφέντα τα αότα υπό πλε,όνων συγγραφέων, άλλα δέ τινα άποδε.κνόονται 

απλώς άντιγραφα παλαιοτέρων συγγραμμάτων υπό τό ψευδώνυμον “Ιωάννης 

Ημείς δε μαλιστα άπεδείξαμεν είς προηγουμένην ήμών πραγματείαν », «τι 
συγγραφευς υπο ™ όνομα Ιωάννης Σπενσατος ούδέποτε ύπήρξε. 

τ ™*τα}ν τώ.ν ,ΰπ0 τό ό'νο^α Ιωάννης συγγραφέων τοΰτων καταλέγεται 
και ο Ιωάννη; Ιπισκοπο; Πρισδριανων * δστις φέρεται γράψας τρία ιατρικά 

I ^ν(™οίνωσι? Η) Ελληνική εταιρεία τής Ιστορίας τής ιατρικής. 

3 ·α’ π ϊ Όΐ6 *«■ Αηΐίίτση Ατζίε. Π ΤΙιβίΙ, σελ. 50-55 

α,Μ,ΙΙ ~ Χζη; έπί τινων Ανεκδότων Ιατρικών κωδίκων τών 
βιβλιοθηκών της Ευρώπης και καθορΐσμός ένίων τούτων. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαν¬ 
τινών σπουδών», τόμ. Τ'. σελ. 375. ρ ς ουςαλ 

* Πδρί Τ°ί ’1ωάνν°υ έπΐσκόπου Πρισδριανων ούδέν βέβαιον γνωρίζομεν. Οΰτος 
πιθανότατα εζησε κατά τάς άρχάς ή τα μέσα τοΰ ΙΒ'. αίώνος, άναμ^ρρήστως δέτυν 
ου μον°ν θεολογικης άλλά καί ίατρτκής μορφωαεως. -Αδηλον πότε Ιγέν το επίσκοπο 
Πρισδριανων Κατα Νεβεεί: ,ιΡγ68^Π3, είΓΟα Β»Ι*.Η«η ορρίάιαη Ιστορώ Γ' 

νεται οτι μάλλον πρόκειται περί τής Πρεορένης ή Πρισδρένης παρά τό Νόβι- Παζάρ 
ητις ηδη ανήκει εις την Σερβίαν. Ή επισκοπή αδτη, ως γνωρίζομεν, άνήκε τή άρ“2 

ίτοΊίεχάτϊΓτΤ' '' ρρΐδ°ς.’ ?® δεκ“τη πέμπτγ1 μετά την τών Σκοπίων, ήτις 
=.. , Ί τα<?τι1· Γενομενης αυτοκέφαλου κατά νεωτέρους χρόνους τής Σέρβικης 
εκκλησίας η της Πρισδρένης επισκοπή διετηρήθη συγχωνευΟεϊσα μ'ετά τής Ράσκας^ δώ 

Τό «περί ουρών» έργον τοΰ Ίωάννου επισκόπου Πρισδριανων. 363 

έργα. Τούτων τό μέν πρώτον φέρει τον τίτλον: «ΠαρεκβολαΙ εκ τών παλαιών 

ιατρών συλλ,εγεισαι περί διαχωρημάτων», καί εύρη τα ι είς δυο χειρόγραφα Χ, 

ών τό μέν του 16ον αίώνος εν τφ Βρεττανικφ μουσείφ τοΰ Λονδίνου (Α<3<1. 

17.900, φΰλ. 271), τό δέ εν Εθνική Βιβλιοθήκη τών ΙΙαρισίων, τοΰ 14ου 

αίώνος ( Ελ. κώδ. 2286, φΰλ. 136). Άλλ’ εκτός τούτων εν τή τελευταία ταΰτη 

βιβλιοθήκη άπήντησα καί άλλον τινά κώδικα τον διιρρί. ξτ&εο. 637 (σελ. 37) 

φέροντα τον τίτλον: «ΠαρεκβολαΙ παλαιών Ιατρών περί διαχοσρημάτων»,άργφ 

μεν ον ως εξής: «οϊ παλαιοί τών ιατρών οι εξαίρετοι παρέδωκαν ήμϊν κανόνας 

διαγνωστικούς, δι ών διαγιγνώσκει·)· δυνησόμεθα τά εν τφ βάθει τοΰ σώμα¬ 

τος ημών γινόμενα πάθη, τάς τε κατά φύσιν και παρά φύοιν <3ία#έσείς τών 

εν τώ βάθει τον σώσματος ήμών» καί λήγοντα διά τών εξής: «οντω περί δια- 

χωρηματων ακοπεΐσθαι δή τον Ιατρόν καί όντως εκ τής ιδέας αυτών διαγι¬ 

γνώσκει τούς έν τώ βάθει πάσχοντας αφανείς τόπους, επικαλούμενος Χριστόν 

τον άληθινόν Θεόν ήμών εις τονς αιώνας, αμήν». 

Τό β έργον φέρει τον τίτλον: «’Ιωάννου επισκόπου Πριαδριάνων, εκ 

τών Παλλαδίου, Αρχελάου, Στεφάνου Αλεξανδρέως καί διαφόρων παλ^αιών 

Ιατρών περί έντερων» καί ενέχεται έν τώ χειρογράφφ 2286 τής Εθνικής 

Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, τοΰ 16ου αίώνος, από φΰλ. 127ν μέχρι 129ν. Ή 

άρχη τοΰ έργου έχει ούτως: «Τό τον άνθρωπον στόμα δεξάμενον την τροφήν, 

ταντην κατα μέν τό πρώτον διά τοσν δδόντων τών καλούμενων γομφίων ή 

μνλοδόντων, έν οΐς βραχεΐά τις πέψις γίνεται τής τροφής, ώς τινες τών ιατρών 

εΐρήκασι*, τό δέ τέλος- «κύστις χοληδόχος, χολαγωγός πόρος, ουρητήρες, ουρο¬ 

δόχος κνστις, τράχηλος κνστεως, οισοφάγος, μεσαραϊκαί φλέβες καί άπηνθυ- 

σμέν ον εντερον:> 2. 

Γό γ έργον πραγματεΰεται περί ουρών, ζητήματος άπαοχολήσαντος, 

ώς γνωστόν, ιδιαίτατα τούς βυζαντινούς συγγραφείς. Τοΰτου χειρόγραφα ευρην- 

ται 3 έν ταϊς Βιβλιοθήκαις Αθηνών, Κρακοβίας, Παλέρμου, Ρώμης, Μιλά¬ 

νου, Παρισίων καί Βιέννης, ών μεταβάς είς τάς έκείσε βιβλιοθήκας, έμελέτησα 

τα εν ιή Βιενναίφ, Άμβροσιανή καί Παρισινή, έκτος, ώς δήλον, τοΰ έν τή 
Εθνική βιβλιοθήκη τών Αθηνών άποκειμένου. 

και έγενετο γνωστή ως επισκοπή Ρασκοπρισδρένης. Είς τον επίσκοπον Ίωάννην όφεί- 

λομεν καί ερμηνείαν Ψαλμοΰ, δημοσιευθεϊσαν έν Έκκλ. “Αληθείς (Τόμ. ΚΓ'. (1903), 

335-6, 362-4) υπό Χρυσοστόμου Λαυριώτου. Πρβλ. Η. Οεΐζετ, ϋετ ΡαΙτί&ΓοΙιεί νοπ 
Αοίλτΐάπ, Εεΐρζΐ£ 1902. Τό όνομα τής επισκοπής φέρεται έν τοΐς χειρογράφοις διαφόροις 
(Πρεσδιάνων, Πρισδιανών, Πρισδυανών). 

1 ϋίβΐΒ, Ένθ’ άν. σελ. 55. 

2 Πρβλ. Παλλάδ ιο ν, Περί βρώσεως καί πόσεως. Εά. Πίείζ, δοΐιοΐ. ίη Ηΐρ. εί 
Οαΐεπ. ρταεί. ρ. VIι. 

8 Π ϊ ε 18, "Ενδ’ άν, σελ. 51-5. 
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Τούτων μόνα πλήρη τοΰ έργου χειρόγραφα είναι τά εν Βιέννη, Παλέρμω 

και Ρώμη αποκειμενα, τα δε λοιπά είναι κολοβά. Δυστυχώς δέ ταΰτα ουδό¬ 

λως όμοιάζουσιν άλλήλοις και κατά τό περιεχόμενον κείμενον ούτω τό εν τή 

Βιενναια βιβλιοθήκη αποκείμενον είναι παρόμοιον προς τό εν τή Κρακο- 

βιανή καί τή εν Παλέρμφ, ώς και προς τό έτερον των εν τή Παρισινή υπαρ¬ 

χόντων (Ν° 687), αλλα παρισταται ολως διάφορον προς τά εν τή Εθνική 

βιβλιοθήκη των Αθηνών, τή Άμβροσιανή καί τό ύπ' άριθμ. 2286 τής 

Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων ευρισκόμενα· ταΰτα δέ πάντα διάφορα 
προς τό έν τή Βατικανή βιβλιοθήκη αποκείμενον. 

Εξετάσω μεν νυν έκαστη ν τών ομάδων τούτων παραθέτοντες πρώτον 

\ X 
(ρ η 1/ 

Κ^*1 γ£ 6ορ\α£<Μ μ. 'Κ^σι/ρωΙ» * ©?*>//; γγ 

Είκ. 1. Κώδιξ Βιέννης. 

ολόκληρον τό κείμενον, κατά τον πλήρη κώδικα τής Βιενναίας βιβλιοθήκης, 

ύπ’ άριθμ. 8 ιηεά. φύλ. 330, έχοντα ούτω: 

φ. 380 | Τον ταπεινόν Ιωάννου, Επίσκοπον ΓΙρεσδριάνων, συγγραφή περ'ι ούρων 

συλλεγεΐσα από πολλών και διαφόρων παλαιών και νέων ιατρών περί ούρων 

εϊπόντων, οΐον Ίπποκράτους τον Κφον, Πολύδου τοΰ μαθητου αντον, Γαλη¬ 

νόν τον ΓΤεργαμηνον, Μάγνον, 30ρειβασώυ, 3Αετών, Παύλου τον Αίγινήτον, 

5 3Αλεξάνδρου Τραλλιάνον, Θεοφίλου, Στεφάνου και τών λοιπών. 

3Επειδή προεθέμεθα είπεΤν περί τών ούρων, χοή προ παντός είπεΐν τί εστιν 

ούρον ΐνα τοντο καλώς δννησώμεθα είπεΐν προσήκει πρώτον είπεΐν που και 

πότε και πώς τό ούρον γενναταυ παν γάρ γινόμενον γίνεται εν τινι τόπω 

και χρόνφ τινί και κατά τινα τρόπον, και διά τοντο δέον είπεΐν ημάς τον 

10 τόπον, έν φ τό ούρον γεννάται και τον τρόπον πώς γεννάται, καί τον χρόνον 

τής γεννήσεως, κατά ποιον χρόνον γεννάται. Και ούτω τί έοτιν ούρον καί εις 

ποσά και τινα διαιρείται και ποιον εστιν το σημαίνον την νγιείαν, υγιεινόν 

ούρον, καί ποιον τό δηλοΰν την νόσον, νοσηρόν ούρον. Καί τούτων τών νοση¬ 

ρών ούρων ποιόν έστι τό δηλοΰν την τοΰ νοσήματος πέψιν καί ποιον τό όλέ- 

15 Θριον και τον όλεθρον παραδηλοΰν, ήγονν την επί τό χείρον τής νόσον πρόο- 

1 Συγγραφή ο οΤον Ίπποκράτη τοΰ Κόου 4 Όροβασίου αίγινύτου 

5 Ταλλιανοϋ 8 τούτο γάρ 11 γενάται 13-14 νοσηρών ούρον ποιον. 

Ίο «περί ούρων» εργον τοΰ Ίωάννου επισκόπου Πρισδριανών. 365 

δον, μεθ* α δέον είπεΐν ποιον ποών νοσήματος έστι δηλωτικόν. Πρώτον μεν 

ούν τό τί εστιν ούρον. 

Ούρον τοίνυν έστι τό περιήθημα τον αίματος, δπερ άλλοι περίττωμα έκά- 

λεσαν καί έτεροι υδατώδες περίττωμα αίματος εΐπυν. Ούρον δέ όιά τό ονρεΐ- 

σθαι κέκληται. αΙνα δέ νοήσωμεν πώς τοντο έκ τοΰ αίματος γίνεται, ληψώμεθα 5 

ιήν αρχήν τής έπιχειρήσεως έκ τών ανατομικών εγχειρήσεων οι γάρ παλαιοί 

τους καταδικαζομένους θανεΐν άνέτεμνον καί τά εντός αυτών έώρων καί τά 

δρώμενα έγραφον. 3Εξ αυτών ούν έροΰμεν ποΰ καί πώς καί πότε τό ούρον 

γεννάται καί δή ρητέον, ότι τά διά στόματος είσαγόμενα βρώματα καί πόματα 

εισέρχονται εις τον καλούμενον στόμαχον, (τοντο γάρ έπί τών εισερχομένων 10 

διά στόματος), τό δοχεΐον, δπερ κάτωθεν αντοΰ έχει τον λεγόμενον πυλωρόν, 

δ έστι έσφιγμένον, ίνα μή παραχωρήση τά έν τώ στομάχω προχωρήοαι εις 

τά έντερα, προ τον τό ήπαρ λαδεΐν έκ τον στομάχου τον χυλόν τών είσαγβέντων 

διά τών λεγομένων μεσαρα^χκών φλεβών. 'Έξ γάρ ώρας ποιεί ή τροφή έν τά>φ.330(5 

στομάχω, έν φ γίνεται ή χνλωποίησις τών είσαγβέντων βρωμάτοον, ή αυτή 15 

λεγομένη καί πέψις. Γίνεται καί αϋτη ούτως: τό ήπαρ έχει κεκολλημέ- 

νην έν αντώ την λεγομένην κύστιν, την δεχομένην την ξανθήν χολβν, θερμήν 

καί ξηράν ονσαν έχει δέ κεκολλημένην έν αντώ ταύτην τό ήπαρ διά τάς δύο 

αιτίας ταύτάς, μίαν, ίνα έπίκειται τώ στομάχω καί τή οικεία θερμότητι ποιή 

την πέψιν, ήτοι τήν γνλοποίησιν τών είσαγβέντων έν αντφ βρωμάτων καί 20 

πομάτων, άλλην, ίνα τή θερμότητι αυτής ή χολή ποιή τήν έψησιν τοΰ αίμα¬ 

τος· έτέραν, ίνα έλκη τήν χολφν έκ τοΰ αίματος καί καθαίρη τό αίμα’ καί 

έτέραν, όταν τό ήπαρ λάθη διά τών μεσαραϊκών τον χυλόν, τότε ολίγον τής 

χολής έξέρχεται έκ τής χοληδόχον κύστεως καί είσερχόμενον εις τον στόμαχον 

τή δριμύτητι αυτής δάκνει τον πυλωρόν καί ανοίγει τοΰτον καί διέρχεται τά 25 

έν τώ στομάχφ καταλειφθέντα τά έντερα, όπου καί κόπρος γίνεται. 3Εξ εκείνης 

δάκνει τον άφεδρώνα καί ανοίγει καί αυτός καί γίνεται ή τής γαστρός ένέργεια. 

Καί διά ταύτας τάς δύο αιτίας έστι κεκολλημένη ή χοληδόχος κύστις έν τώ 

ήπατι’ ότι δέ έπικεκολλη μένη, τοΰτο δηλοΰσι πολλά συκώτια ζφων' εύ ρίσκο μεν 

γάρ πικρά διά τό ραγήναι τήν χοληδόχον κύστιν καί έκχνθήναι εις αυτά τήν 30 

χολήν. 3 Επανέλθω μεν ούν δθεν [παρεξείημεν], παρεξέδημεν, καί από τον τόπον, 

έν φ έλέγομεν λαμβάνει τό ήπαρ τον χυλόν έκ τοΰ στομάχου διά τών μεσα- 

ραϊκών φλεβών καί άγει τούτον εις τήν στελεχιαίαν φλέβα, μεγάλη ν ονσαν. 

ΑΧ γάρ φλέβες τον ή πάτος δένδρω ήέοίκασιν), ών ή μέν μεγάλη στέλεχος, αΐ 

1 πρώτον 3 τίνι 4 ύδατόδες 5 ΐνα 6 ανατομικών 8 δρώμενα 11 δπερ 

12 έσφυγμένος 13 λαβών 14 ώρας 15 γίνηται αυτή 16 πέμψις γίνηται 

και κολλη μένην 17 ξανθή 18 και κολλημένην 21 αυτής 22 έλκη καθέρη 

23 τών χυλών 26 γίνηται 27 ένέργια 28 καί κολλημένη 29 συκοκοτα 30 άραγή- 

ναι καί έκχυΌήναι τήν χοληδόχον κύστιν εις αύτά τήν χολήν. 34 φλέβαις στέλεγχος. 
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δε μικροί κλάδοι. Εί ονν τη στελεχιαία φλεβί τη μεγάλη γένηται ή εψησις τον 

αίματος, συν αύτω γίνεται και ή ξανθή χολή και ή μέλαινα και τδ φλέγμα- 

ών τήν μεν ξανθήν χολήν έλκει ή εν τφ ήπατι χοληδόχος κύστις διά τον εν 

αντί) πόρον εί γάρ εμφραγή ο πόρος και ονκ έλκυσθή, ή ξανθή χολή 

5 συναπέρχμται τφ αιματι και θερμαίνει ολον τδ σώμα κα'ι ποιεί πνρέσσειν τδν 

άνθρωπον και βάπτει τδ σώμα ξανθοχολικώ χρώματι και μάλιστα τά λευκά 

των οφθαλμών, ονομάζεται δέ τούτο τδ πάθος ίκτερος. Τούτον τότε φλεβοτο- 

μηθέντος τδ αίμα ωχρόν έσται και ξανθοχολικόν. Τήν όέ μέλαιναν έλκει δ οπλήν, 

φ. 331 και έχει ταυ την οίκείαν τροφήν, διδ και μέλας μέν έστιν 6 οπλήν καί | 

10 κατάγει τούτην διά τον πόρου αυτού, δς εί εμφραγεϊ σνναρτίζεται τω αΐμάτι 

κα'ι ή μέλαινα και γίνεται μέλας ίκτερος. Τούτων δέ όντως έλκόντων τάς 

είρημένας χολάς, τότε διασπείρει [εις] τδ αϊμά ή φύσις είς τά μικρά φλέβια τον 

ήπατος και γίνεται ή εψησις και τδ ερυθρόν χρώμα- και έκεϊθεν άπέρχεται τδ 

αίμα πρώτον εις τήν καρδίαν, έπειτα είς τδν πνεύμονα και όντως είς τδ δλον 

15 σώμα, τρέφον αυτό. Και τελευταϊον, δταν καταλειφθή τδ υδατώδες, απέρχεται 

είς τους νεφρούς και τρέφει αύτονς και διά τούτο (οντοι> τοιαύ της χροιάς* Τού 

δε αίματος όχημα είναι το υγρόν (περίτωμα), ΐνα δί αυτού άπέρχηται παντα- 

χον- δπερ, ωχρόν μετά τδ λαβεΐν τούς νεφρούς τδ καταλειφθέν αίμα, είς τήν 

ουροδόχον κύστιν απέρχεται, κάκεΐθεν είς τήν βάλανον και δί αυτής ούρεΐται είς 

20 το εκτός. Καλώς άρα έλεγον οΐ παλαιοί τδ ονρον υδατώδες περίττωμα και 

περιήθημα τού αίματος. Τούτο ονν τδ ονρον διαιρείται είς δύο, ών τδ έ'ν 

καλείται χύμα, διά το κεχύσθαι, το δέ άλλο παρυφιστάμενον [καί] λέγεται, 

οτι παρ αντώ χύμα υφισταται και αλλοϊον έμφαίνεται καί ώσπερ καπνός ή 

ατμός. Τούτο δέ τδ παρνφιστάμενον νυν έατέον, ρητέον δέ περί τού χύματος. 

25 Περί ποσότητος καί ποιότητος. Τδ ούν χύμα διαιρείται είς δύο, είς 

ποσότητα καί ποιότητα- καί ή μέν ποσό της διαιρείται είς τρία, είς πολύ, είς 

ολίγον καί εις σύμμετρον, το μήτε πολύ, μήτε ολίγον. 'Η δέ ποιότης διαιρείται 

κάί αυτή είς τρία, είς παχειαν σύστασιν καί είς λεπτήν καί είς σύμμετρον, τού- 

τέστι μέσην, μήτε παχειαν, μήτε λεπτήν. 'Η παχεΐα σύστασις διαιρείται είς δύο 

30 καί γάρ ή ούρεΐται παχύ καί μένει παχύ διά παντός, ή ούρεΐται παχύ καί ον 

μενει παχύ, αλλα λεπτννεται. Και το λεπτόν επίσης διαιρείται ομοίως είς δύο 

καί γάρ ή ούρεΐται λεπτόν καί μένει λεπτόν, η ούρεΐται λεπτόν καί ον μένει 

λεπτόν, αλλά παχννεται’ και τούτο διχώς, καί γάρ ή υπό τής φύσεως επαχύνθη, 

ή υπό τής έξω ψνχρότητος. Καί τδ πρότερον είσαγόμενον είς θερμόν ϋδωρ 

35 [ον] λεπτννεται. 

1 στελεχιέα φλεΐ τή μεγάλη γίνηται 4 αυτής ελκισθή 5 συναπέρχηται 
6 κάπτη 8 ωχρών εχει 9 οΐκεϊαν καί κακάς 10 ε φραγή 11 γίνηται 12 τέτο 
13 εψησις άπέρχεσϋαι 15 τελευτέον 16 χροιάς 19 ούροϋνται 21 περιϊθημα 
28 παχύαν 33 ή. 
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Περί χροιάς διαγνώσεως. Ή δέ χροιά διαιρείται είς έξ καί γάρ λευκόν, 

ώχρόν, πυρρόν, ξανθόν. ερυθρόν καί μέλαν. Χωρίς ονν τον λευκού καί μέλα- 

νος έκαστον τών λοιπόόν έχει ύπόδασιν, καί γάρ προσλαμδάνον τήν ϋπδ πρό- 

θεσιν, λέγεται τδ μέν ] ωχρόν νπωχρον, τδ δέ πυρρόν ύπόπυρρον, τδ δέ ξαν-φ.331Ρ 

θδν υπόξανθου καί τδ ερυθρόν υπέρυθρον. Διότι <5έ τδ λευκόν καί τδ μέλαν 5 

έχουσι πολλάς διαφοράς, διά τούτο ονκ έχουσιν υποδήσεις. 

Περί διαφοράς λευκόν οϋρου' περί διαφοράς μέλανος οϋρου' περί 

όδμής. Καί γάρ τού μέν λευκού διάφορον τδ κρυσταλ.λ,ώδές έστι καί τδ τιτα- 

νοειδές, τδ υδατοειδές, όμοιου νδατι, τδ γαλακτοειδές, τδ λ,ευκόν, δπερ έστιν 

ώς κέρας διαυγές, τδ δέ χαρωπόν, οϊα τά τών καμήλων έρια τά υπόλευκα, 10 

ή ώσπερ λάθος μυλάτης. Μέλαν ος ονρ ον. Τού μέλωνος ονρον διαφοραί αϋται' 

καί γάρ τδ μελανθέν, δλω λέγω [δτι] καί τό χύμα καί τδ προύφιστάμενον, καί 

τούτου ή μελανή νπόστασις, δπερ έστι καί δλ,έθριον, ή μελανόν έχει εναιώρημα, 

ήττον ολέθρων. Περί όδμής. Ή δέ δδμή διαιρείται είς δυο, είς λίαν δυσώ¬ 

δες καί είς ήττον δυσώδες. Καί ανται μέν είσίν αι τού χύματος διαφοραί, είς 15 

άς δήλον διαιρείται τδ χύμα- τδ δέ παρνφιστάμενον διαιρείται είς δ’ αυτά, είς 

ποσότητα, είς ποιότητα, είς σχέσιν καί είς τόπον. Καί ή ποσότης είς γ είς πολώ, 

είς ολίγον καί είς σύμμετρον, τδ μήτε πολύ, μήτε ολίγον. Ή δέ ποιότης είς 

λ,ευκδν ή ώχρόν, ή ερυθρόν ή μέλαν. Ή σχέσις ή είς ηνωμέναν, ή είς διεσπαρ¬ 

μένου. 'Ο τόπος ή επιπολάζει άνω ή ύφιζάνει κάτω ή εν τω μέσω φέρεται 20 

καί καλ.εΐτάι τδ μέν άνω έπιπολ.ή, τδ δέ κάτω ύπόστασις, έχον τήν υποκάτω 

στάσιν, τδ δέ μέσον εναιοδρημα [αίωρώ γάρ τδ κρεμώ, καί αιώρα ή κρεμά¬ 

στρα]. Καί αϋτη μέν ή τον προϋφισταμένον διαίρεσις. Χρή δέ είπεΐν ημάς πώς 

γίνεται τών χρωμάτων έκαστον. Τδ γάρ λευκόν, εί δέξεταί τινα χολήν δλίγην 

γίνεται νπωχρον, χννομένης ώμοδράστου πλεΐόν έστιν [είναι] ώχρόν, ώσπερ τδ 25 

χρυσόξυλον, ή τούτον 6 καλώς έψηθείς ζωμός, καί δηλοΐ δτι τδ χρώμα τδ υδα¬ 

τώδες εδέξατο χολήν περισσοτέρου, διδ καί τδ χρώμα ώχρόν έγένετο. Μετά 

όέ τούτο τδ ύπόπυρρον, έοικδς χρνσώ, τφ άπδ Κελτικής έρχομένφ, γλανκωτέρφ 

οντι- τδ δέ πυρρόν έοικε χ&υσώ όδρύζφ, τδ δέ υπόξανθου έοικε κνίκω άλ^η- 

θινώ καί κρόκω’ τδ ξανθόν γίνεται άπδ ίχωροειδούς αίματος, τφ γάρ λευκφ 30 

προσελθδν τδ λαμπρόν χρώμα, ώσπερ ίοδαφές ζπεποίηκεν, 8) | φλώγινον φ. 332 

καλούσιν, 6 δέ Γαληνός φοινικούν. Τδ ερυθρόν άπδ καθαρού καί άθολώτου 

αίματος καί άδολων, τδ καί γάρ ορώδες, δ έστιν ύπερωπτημένον τοιαντα είσί 

τα τών ίκτέρων ούρα. Τδ δέ κνανούν, ώς φησίν ό Γαληνός, όταν τφ λευκφ 

προσέλθη τδ λ.αμπρόν, τδ παρά τών βαφέων κεκλιμένου φλόγινου, καί γίνεται 35 

μέλαν, κατακορές τότε καλούμενου. Τδ δέ φαιδν γίνεται έκ λευκού καί μέλ.α- 

1 εξ 3-4 ύποπρόθεσιν 8 διαφόρως τό κρυπαλόεν 11 Μελανού 13 ή 
21 έπιπολύ 26 ή 27-28 τοϋ δίς «μετά δέ τούτο» τό άπό 29 στροίζφ 
30 το γάρ λευκόν 31 οπερ οίοβαφές 34 κϊανοΰν 35 βαφών έλημένον 36 κατεκορές. 
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νοζ, κραθεντων αλληλοις, ως τα. ροϊσχαδια. Το χλωρόν, ώς πράσινον κραμ- 

βίζον η ώς χλόη, έχει και πλάτος. Και τό μεν αυτόν ιώδες χροιάν εχον ίων, 

ιοατώδες και σμαραγδιζον. 'Γαντα δε παντα γίνεται υπό θερμότητος πλείστης' τό 

πελιδνόν, οπερ έστι βαθύτερου τον φαιού, έστι (δε) ώς μόλυβδος ή τά έξερχό- 

5 μένα έλκη εκ τών πληγών τον οωματος και τά μελανίζοντα έκθλάσματα τον 

δέρματος- τούτο δέ γίνεται ή υπό ψύξεως ή πληγής. Τό δέ μέλαν ονρον ποτέ 

μέν ψύξιν δηλοΐ, ποτέ δέ Θερμότητα. Γνοίης δέ ποτέ τούτο και ποτέ εκείνο εκ 

τον προηγηααμένου οϋρον και γάρ εάν προηγήοηται χλωρόν, θερμότητα 

σημαίνει, εάν δέ προηγήοηται πελιδνόν, ψνξιν. 

10 Περί πεπεμμένον οϋρον. Και περί χρωμάτων Ικανά τά είρημένα. 

Έν δέ (τοϊς) άνω διείλομεν τά ούρα εις τά πεπεμμένα και άπεπτα και ολέ¬ 

θρια. Εΐπωμεν πρώτον ποιόν έστι τό πεπεμμένον ονρον τούτο δέ εστι κάλλι- 

στον, δτι εστιν δμοιον των ύγιαίνόντων και εστι τή μέν χροιά νπόπνρρον καί 

πνρρόν ή νπόπνρρον, τη δέ σνστάσει σύμμετρον, έκ τούτον δέ ή, παρατροπή 

1Γ, γεγενημένη, άπεπτου, καί άπεπτου ή μάλλον ή ήττον τά δέ ήττον άπεπτα,^ ούτε 

χρώμα εχουσιν, οντε παρυφιστάμενον αλλά και τή σνστάσει εστιν άπεπτου, 

οίον τό λέπιον. 

Περί άπέπτου οϋρον. Τό λευκόν καί μή εχον παρυφιστάμενον, τούτο 

άκρου άπεπτου υπάρχει, δτι ούτε τό χρώμα ούτε την σύστασιν, ον τε τό παρυ- 

20 φιστάμενον εστι πεπεμμένον ουδέ γάρ τούτων ΐσχυσεν ή φύσις, διότι ήν ασθε¬ 

νής ή αιματοποιητική δύναμις. Καί τό τοιοντον ονρον σημαίνει ασθένειαν 

φυσικής δννάμεως. Τής φυσικής δυνάμεως ή άσθένεια γίνεται διά πολλά αίτια 

και γάρ ή διά γήρας φυσικόν ήλικίας (ή γάρ γεροντική ήλικία τοιοντον ονρον 

φέρει ασθενή δύναμιν έχονσα) ή διά μακρονοσίαν, καί τούτων γάρ καί ή 

2ΰ δύναμις ασθενής καί τα ούρα τοιαντα, ή διά πολυφαγίαν καί πολυποσίαν καί 

φ.332|3μάλλον, άν ήν ό οίνος εξίτηλος \ καί ασθενής, ον γάρ ήδυνήθη ή φύσις περι- 

γενέσθαι τούτων ή διά τό πλήθος αυτών, ή δέ δλίγην ίσχύν. Λύτη γάρ ή 

δέ έκλνσιν ή δΤ οδοιπορίαν ή βιωτικήν δουλείαν, οίον θέρος ή ρίγος, διηθη¬ 

μένου έξερχόμενον, ή διά νόσον καλούμένην διαβήτην, εν ή ον μόνον λεπτόν 

30 καί λευκόν γίνεται, αλλά καί πολύ γίνεται καί διά πολλήν Θερμοτάτην δυσκρα¬ 

σίαν^ τών νεφρών τή θερμότητα τή πολλή πολλάκις τό υγρόν πολύ έλκόμενον 

πολύ ονρέϊται καί επεται καί δίψα καί πολυποσία <$ίά τήν συνεχή καί πολλήν 

ονρησιν' λευκόν καί λεπτόν, δτι ταχέως ελκεται, ταχέως έλκόμενον ον σνμφθά- 

ξει και ή φύσις πέψαι ή τό χρώμα ή τήν σύστασιν, ινα τό μέν βάψη, τό δέ 

1 - 2 κραΟέν ώς τά ροιευδΐς χάσμα χλορόν κραμβίζων 3 σατώδες - σμαρανθί- 

ζων γίνηται 5 ελκει 6 χρώματος 8 προσηγήσαι τό 11 τόν δέ άνω διήλ- 

Οομεν 13 ή μέν 14 ή παρατροπή 15 γεγενημένη ούτε 19 άπεπτος οΰτε 
το οΰτε τή σύστασιν 21 αίμοποιητικής οϋρον 22 γίνηται 25 πολυποσία 
26-27 περιγινέσύαι 27-28 ή διέκλισιν ή διόπορίαν δουλίαν ρίγος 29 εν ή 30 γίνη- 

ται 31 δισκρασίαν ή θερμότης ή πολλή πολύσκις 33 έλκούμενον ού συμφάζει. 

παχύνη καί διά τούτο ονρέϊται λεπτόν καί λευκόν. Καί ταντα πάντα χωρίς 

πυρετού" ει δέ πυρετός εΐη καί τό ονρον τοιοντον ή άμφημερινός πυρετός δια- 

λείπων εστιν (6 τοιούτος γίνεται από φλέγματος, τό δέ φλέγμα εστι ψυχρόν 

καί υγρόν) ή τού φλέγματος ψνχρότης διεκοολυσε τήν πεπτικήν δύναμιν πέψαι 

τήν τού ονρον σύστασιν σύμμετρον τό γάρ μέλι λεπτόν δν καί εψόμενον παχύ- 5 

νεται' έκωλύθη δέ ή ποιητική δύναμις διά τήν ψυχρότητα τού φλέγματος. 

Παχύνεται τό ονρον καί διά τήν αυτού λευκότητα, δ εστι καί τό ονρον λεπτόν 

καί λ.ευκόν επί τού άμφημερινο'ν, δ έστι δέ καί επί τού φρενίτον τοιούτον. Καί 

γάρ ή θερμότης εστιν ανωφερής, άνωφερή δέ ούρα ανέρχεται επί τήν κεφα¬ 

λήν ταύτης δέ άνελθούσης, τό μέν ούρον ?.επτόν καί λευκόν, οι <5έ πόδες τον 10 

πάσχοντος ψυχροί. Έάν τού ονρον τοιούτον μένοντος καί ό φρενίτης έπιμένη 

καί ή παραφροσύνη παρεδρεύη, (ον) διώοει Θάνατον πάσχων. Καί ταντα σημαί¬ 

νει τό λεπτόν καί τό λευκόν ονρον. Πού δέ ανωτέρω διαιρονντες τήν σύστασιν 

έλέγομεν ταύτην καί ονρεϊσθαι ή λεπτήν καί μένειν λεπτήν ή ονρεϊσθαι παχεΐαν 

καί μένειν παχεΐαν ή ονρεϊσθαι παχεΐαν καί ύστερον άποκαθίστασθαι καί γίνε- 15 

σθαι λεπτήν τήν μέν τής σνστάσεως διαίρεαιν όντως εΐπομεν τί δέ σημαίνει 

έκαστον ονκ εΐπομεν, διά τό έπιλαθέαθαι ημάς- τό δέ τότε παρ' ημών έαθέν 

νυν αποτεθήσεται καί ρηθήαεται. Αέγομεν γάρ δτι σύστασις ή ού ρηθεΐαα λεπτή 

καί μένουσα λεπτή έσχάτως εστιν άπεπτος, διατί; διότι ή πέψις, ή αυτή καί 

έψησις λεγομένη, παχύνει σνμμέτρως τά ούρα- \ δτι δέ ή πέψις, ή αυτή καί φ. 333 

έψησις λ.εγομίνη, παχύνει, ώς τό λεπτόν μέλι παχύνεται υπό τής έψήαεως, ή 21 

δέ ονρηθεΐσα λεπτή νπόστασις ύστερον καί άναθολούται καί παχννθεΐσα, δηλοΐ, 

δτι ή ύλη αρχήν έλαβε πέψεως, ή δέ ρηθεΐσα σύστασις, ονρηθεΐσα σύστασις 

παχεϊα ύστερον λεπτυνθεϊσα, δηλοΐ δτι ή μέν ταραχή τών εν σώματι χθες 

γεγενημένη ήρξατο διακρίνεσθαι καί διεγείρεσθαι ή αιμοποιητική δύναμις προς 25 

τό ποιεϊν τό οίκεΐον αυτή έργον. Καί ούτως ή μέν λεπτή σύστασις ταντα δηλοΐ, 

ή δέ λεπτή σύστασις μετά λ,ενκού χρώματος απερ δηλοΐ; προείρηται γάρ δτι 

λευκή καί λεπτή σύστασις επί γεροντικής ήλικίας πέφνκε γίγνεσθαι, ομοίως καί 

[ή] έν τή παιδική ηλικία- εκεί μέν διά τήν ασθένειαν τής φύσεως καί τού γήρονς, 

ενταύθα δέ δή έν τοϊς παιδίοις, διότι πλεονάζει ό ώμος χυμός. Πλεονάζει <5έ 30 

οντος έν αντοϊς διά τρεις αιτίας καί γάρ δι' αδηφαγίαν, διά πολυφαγίαν καί 

διά Θρέψιν ή δέ θρέψις γίνεται διά τό ποιήσαι ταντα δύο, εν μέν τήν αϋξησιν 

τον σώματος, έτερον δέ διά τό άναπληρώσαι τά κενωθέντα. Καί γάρ ώσπερ 

έν τοϊς τοίχοις εΰρίσκονται λίθοι καταδεδαπανημένοι υπό τού άέρος, ούτως ό 

1 ούρήται 3 ό τοιούτον γίνηται 4 η τού 5-6 παχύνηται ποιϊτική 
7 παχύνηται λευκώτητα 8 φενίτου 9 ανωφερής δέ 11 φενίτης επιμένει 
14 μένει 15 μένες γίνεται 16 εΐπωμεν 18 άποτεθήσηται ή ού ρηθήσα 
20 παχύνη συμμήτρως 21 έκ τούτο λεπτόν παχύνεσθαι 27 χρώμτος προήρηται 
32 γίνηται ποιήσαι έν μέν 33 καινωύέντα 34 κατά δέ δαπημενοι. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Ετος Γ. 24 
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αυτός αηρ δαπανα και διαφορεΐ το δέρμα τον σώματος, πάλιν δε άναπληρον- 

ται νπο των σαρκών, τή αυτού ελκτική δυνάμει και έλκνσει την οίκείαν τρο¬ 

φήν ει γαρ μη είλκεν άλλην τροφήν αντί ιον διαφορηθέντος, εφθάρη άν, ώσπερ 

τα τών νεκρών σώματα. Τούτο ονν έλκει άπδ τών σαρκών, αι σάρκες από 

δ τών φλεβών, αι φλέβες απο τον η πάτος, τό ήπαρ διά τών μεσαραϊκών φλεβών 

απο τον στόμαχόν, ο στόμαχός εκ τον οισοφάγον, δ οισοφάγος από τον στό¬ 

ματος και η δλκη τον στόματος λέγεται πεΐνα' ζητεί γάρ άναπληρώσαι τό 

ελχθεν υπό τον οισοφάγον. Αδηφαγία και πολνφαγία διαφέρει" αδηφαγία έστι 

το αδεώς διηνεκώς τρωγειν, πολυφαγία το πολλά τρώγειν ή άπαξ ή διηνεκώς. 

10 Διά ονν την θρέψιν και την πολυφαγίαν τών παίδων πλεονάζει αντοϊς ό ώμος 

χυμός, οϋτος δε ονκ άν ήν ώμος, εάν ήδννατο ή φνσις πέψαι καί έψήσαι 

τούτον, μη δνναμένη αδύνατος καί ασθενής, καί προσηκόντως. *Εστι καί τοΐς 

φ.3331ϊπαιδιοις ονρον λευκόν και λεπτόν δία φύσεως \ αδυναμίαν καί ασθένειαν, δπερ 

κάκιστον εν τοΐς παιδίοις, διότι έν αντοϊς πολύ έστι τό θερμόν καί τό ΰγρόν 

15 καί δή κατακρατούν τό θερμόν τον υγρού. Εί δε ασθενεί τό θερμόν, μένει τό 

υγρόν απεπτον και ανέψητον απέπτον δε καί άνεψήτου μένοντας τον υγρού 

γίνεται ο ώμος χυμός. Και αυτή έστιν ή προσθήκη τών παραλειφθέντων. Καί 

περί μεν τής αυστασεως και τον χρώματος τού εν τώ χύματι Ικανά τά είρη- 

μένα' νυν δε ρητέον περί τον παρυφισταμένου, καί γάρ περί τούτον λέγοντες 

20 εΐπομεν, δτι έπί τούτου δει ζητεϊν διά ταύτα ποσότητα, ποιότητα, σχέσιν καί 

τόπον. Καί ποσότητα εάν ή ή πολύ ή όλίγον, ποιότητα, έάν ή λευκόν ή μέλαν, 

σχέσιν, εάν ή ήνωμένον ή διεσπαρμένου, τόπον, έάν έπιπολάζη άνω, δπερ καί 

νεφέλη λεγεται, καί εστι σημεΐον κακόν, ή εάν νφιζάνη κάτω καί έστι σημεΐον 

καλών, καί λέγεται υπό στάσις, δτι την υποκάτω στάσιν ελαχεν εχειν' ή έάν μέσω 

26 έστιν αίωρημένον καί κρεμάμενον, δπερ εναιώρημα λέγεται καί έστι σημεΐον 

καλόν, εάν από άνωθεν έρχεται κάτωθεν, καί κακόν, έάν από κάτωθεν έρχεται 

άνωθεν. Καί τούτο προσηκόντως, ει γάρ τό άνω σημαίνει κακόν, τό κάτω αγαθόν 

εάν έκ τού κακού τό αγαθόν άπέρχηται, σημεΐον κακόν, έάν από τον καλού 

τό κακόν άπέρχητ αι, σημεΐον αγαθόν. Γνοίης δέ τούτο πολλάκις θεασάμενος 

30 το ονρον, και δψει τούτο ή κατερχόμενον ή άνερχόμενον ανέρχεται δέ δία 

περιουσίαν καί πλήθος πνευμάτων υπό τούτον αιρόμενου· ιά δέ πνεύματα διά 

την τής θερμοτητος αδυναμίαν, ον γάρ ήδυνήθη ή φνσις ταύτα πέψαι τά πνεύ¬ 

ματα- πολλφ μάλλον ον δυνηθήσεται πέψαι την πλεονάζονσαν υγρότητα καί 

ωμοχυμιαν, ωμής ονσης τής ύλης καί άνεψήτου, άνάγκη την φνσιν μέν άγω- 

36 νιάν προς την τούτων πέψιν, αυτή δέ ποιεϊν την τής νόσον παρουσίαν. Καί 

ταύτα μέν δηλοΐ έκαστος τόπος παρυφισταμένου, ή δέ σχέσις αυτού έάν ή ήνω¬ 

μένον ή διεσπαρμένου. Καί τό μέν ήνωμένον παρυφιστάμενον άγαθόν έστι 

2 τήν οικίαν 10 παιδών 11 ού καν 15 κατακρατών ή δέ 17 γίνηται 
18 χρώματι 22 ώσπερ 28 έκ του αγαθού τό κακόν. 

371 Τό *περΙ ουρών» εργον τοΰ Τωάννου επισκόπου Πρισδριανών. 

σημεΐον, τό δέ διεσπαρμένου δηλοΐ, δτι πνεύμα παραπεσον διεσπασε τούτο το 

πνεύμα, ώς εΐρηται δι απεψίαν ή απεψίαν [ δία τήν τής δνναμεως ασθένειαν, φ. 334 

Ή ασθένεια αυτή, έάν τά πνεύματα ονκ ϊσχνσαν πέψαι πολλφ μάλλον τήν 

ώμοχυμίαν, δι ήν ή νόσος. Τό λευκόν παρυφιστάμενον κάλλιον τον μελανός, 

διότι τό μέλαν ή υπό πολλής θερμοτητος καυθέν έμελάνθη, ώσπερ ό δαυλός 5 

ό κανθείς, ή υπό πλήθους τον χυμού. Πώς γίνεται λεπτόν και πώς λευκόν 

καί πώς δέχεται καταφανή τινα [ή] χροιάν; Δεϊ πρώτον ειπεΐν τι σημαίνει η 

λεπτή ή μένουσα καί λεπτννομένη καί αύθις ποια χρώματα δυνατοί σνμπλα- 

κήναι μετά τής λεπτής αν στάσεως καί ποια μετά παχειας και τινα τα έξ αυτής 

σημαινόμενα έπί τε τοΐς νγιαίνονσι σώμασι και τοΐς νοσονσι. Λ,επτον και λεν- 10 

κόν, λεπτή σύστασις, λευκόν τό χρώμα, λεπτόν, τό ακραιφνές ύδωρ ώσπερ, 

σημαίνει τάδε. Τό γαλακτώδες άπέχον τον λευκού συνίσταται [δέ] έν ταίς αρχαΐς 

τών πυρετών, ποτέ δέ καί έν ταΐς παρακμαΐς. Τον γαρ πυρετού καιροί δ 

αρχή, ή έναρξις καί αρχή τής κατακλίσεως, άνάβασις, ή τούτον επιδοσις, ακμή, 

ή τελευταία τούτου ανξησις, παρακμή ή τούτον νφεσις καί αρχή τής εις την 15 

υγείαν άπονεύσεως. Γλαυκόν λεπτόν, λεπτόν χαρωπόν, ταύτα άπέχοντα τον 

λευκού χρώματος' δσον δέ άπέχονσι τού λευκού, τοαούτω απονευονοι προς το 

νοσηρόν τά υφέ έκαστου τών χρωμάτων σημαινόμενα. Καί ποιον αιτίου ταντα 

φαινόμενα καί τά κατά τό μάλλον ή ήττον πλάτη ενός έκαστου τών έχόντων 

πλάτος' εϊτα περί τον παρυφισταμένου καί τούτου πρώτον περί τής ποσοτητος 20 

εί πολύ ή όλίγον καί τί σημαίνει, δεύτερον περί ποιότητος καί χρώματος και τι 

σημαίνει, τρίτον περί σχέσεως, εί ήνωμένον ή διεσπαρμένου και τι σημαίνει 

καί πώς γίνεται, τέταρτον δέ περί δυσώδους ή μάλλον ή ήττον, και εξής τι εστι 

τό ομαλόν και τί τό λεΐον καί τί τό ον λεϊον καί τινα τά τούτων σημαινόμενα 

έστι πάσι καί ποιήσαι συμπλοκήν σνστάσεως καί χρώματος καί παρνφισταμέ- 25 

νον καί τί έκαστον τής συμπλοκής σημαίνει, οϊόν τι σημαίνει το εχον τοιανδε 

σνστασιν καί τοιόνδε χρώμα καί τοιοντον παρυφιστάμενον ή δέ συμπλοκή, 

πότε συνίσταται σύστασις μετά ενός έκαστον τών είρημένων χρωμάτων και 

τον παρυφισταμένου καί τί σημαίνει, καί δτε πασας τας συστάσεις και παντα 

τά χρώματα καί πάντα τά παρυφιστάμενα συμπλέξωμεν και ειπωμεν ποτέ 30 

γίνονται καί πόθεν και τί σημαίνονσι, άπαρτίζομεν τήν διδασκαλίαν. 

Παρόμοιον ακριβώς είναι και τό έν Κρακοβία 1 ευρισκόμενον χειρόγρα¬ 

φόν, δπερ άρχεται (£. 99ν) επακριβώς ως τούτο, άλλ είναι κολοβον κατα τό 

6 πλήθος 7 δέχηται 8 λοητηνομένη 9 μητά 11 άκρεφνές δσπερ 
14 αρχή κατακλήσεως 15 του εις 16 ύγίαν άπέχονιος 17 χρώματος 

21 πρώτον περί 29 πάσας. 

ι Χάριτας ομολογώ τφ έν Κρακοβίρ διαπρεπει καθηγητή τής Ιστορίας τής Ιατρικής 
κ.ΐΛάΐδΙίΐδ δζιιπιοτνδίτγ διά τάς άποσταλείσας μοι φωτογραφίας τοΰ χειρογράφου τούτου. 
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τέλος (ίοΐ. 104ν) ληγον εις την φρασιν: «ή νπό πολλής θερμότητος κανθεν 

εμελανθη, (οαπερ ο όανλος ο κανθείς, η νπό πλ.ηθος τον χνμον» (δρα άνωτ. 

σελ. 371, στίχ. 5.), ώς και τό εν Παλέρμφ (Ραποπηίΐ. βίΗ πεζ. XII, Ο. 3 φΰλ. 

Χ~*ν - / ♦*|Τ ' , * ) / -V . ^ > , '■ 
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Χ·'£Ρί> τ^αΑ,χί^· ΤΛ«^0Γ«ντΒγ·βΛ“^ 
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6*]ών(*^·*·«ζΜ’4^ΐρ ίγν<·ί^ω^Ι · β»νο^ -ζΰΟΑμ/οι μγ5®^· 
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Είκ. 2. Αρχή Κωδικός Βιβλιοθήκης Κρακοβίας (2526 ΡΡ. VI, 5). 

85-94ν) του 16ου αϊώνος, δπερ αρχεται και λήγει ώς τό τής Βιενναίας βιβλιο¬ 

θήκης διά τής φράσεως «άπαρτίζομεν την διδασκαλίαν» ι. 

1 Έπιθι καί Οΐβίδ, "Ενθ’ άν. σελ. 55. 

Τό «περί ουρών» έργον του Ίωάννου επισκόπου Πρισδριανών. 373 

’Ανάλογον είναι καί τό εν κώδικι δαρρί. Οταεο. 637 τής Παρισινής 

βιβλιοθήκης, ου αρχή μέν (λίαν έσβεσμένη): 1 «Του ταπεινού Τω. Επισκό¬ 

που Πρισδριανών συγγραφή περί ουρών, συλλεγεΐσα από πολλών καί διαφό- 

^Ύϊ&Τ'Ί·^· 
Τ^ώ^' -χ+Χφγ* ν.Τ5 

ή>>$$γ*ν τ^ντΓ^^Α’·^ 

ο^ιί.^ομαυΤοκ οώΜ^ Ιι^ιάμ^^ ι»4' ιι 
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4-7«Ι «1Τ«*1 ^ ή^οωτομ, ττοχν&π τ^Ηχ1^, 

Γ^Τ^^γρ'· ^ ^,4. ^υΟηρο'υ■ ^ οία^< 

*’ίΐν&Γ ^ψ>Υ· *·ν(·π(°ν· 

[£^ί~γ^ο<'Μ$μο?'ν><· 'τνΊΪγΐον. γ^ίπυ, ο ωΜ*^χυ!χο 

©4 Μ&ρν * 77 βΎ ν' 

-τϊν<4 ^)7 ■>' Κα4'4«°^- 

Χί^Ίβ.· '7^σ,/ ^ ^,,ην ^ο'το^^ίΓοστ^ίίχμί 

η*ΛΌ>Λ»/»»®>«ν°Κ τπΗβ^'τν'/ίί^μ *\&κ*ΜΧ\α*> ϊχ^0"*, 
, ' ιι' ,'λ α ι / <\ ν_ /9’,«'" 
ΙανΜοωΜ^βρί Ν έΝ((ΐεσ^ΛίΧΛ/.ν Τ0 Τ°«τ:^Λ06-^^ 

ίϋίτ^'1)νί9*κ 

ΜχΙω ' ή ίτη ^ ° ν ,-α-λΧ “τ^ΤΝΧΧ-) 
/τ λ ' ,/ ,-Χ 7 /' · '·.· ■ ΥI ί _ Ο' 

ΛΛ.Ι»ίΓαΓ^ι/ ^ν-ΛίοωΜ^Πίνί^ρουινΡί'Λ^σμ 

Εικ. 3. Σελίς Κωδικός βιβλιοθήκης Κρακοβίας. 

ΓΟο. κείμενον σελ. 370 στίχ. 5). 

ρων παλαιών καί νέο^ν ιατρών περί ουρών είπόντων, οίον Τπποκράτους του 

Κώου, Πολΰβου του μαθητου αύτου, Γαληνού τοϋ Περγαμηνοΰ, Μάγνου, 

ι Πβλ. Όίσΐε, νΕνθ’ άνωτ., Τόμ. II, σελ. 55. 
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Όρειβασίου, Άετίου, Παΰλου του Αϊγινήτου, Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ, Θεο¬ 

φίλου, Στεφάνου καί λοιπών. 

Επειδή προεθέμεθα ειπειν περί ουρών...», τέλος δέ, διάφορον «καί 

} \■■ * Λ /■»' 0 'Τ ' \\ .. \ ■* \ ,,τ ί» 
^ /λ1 *- · -κ^Μ-ν (<υ/&90 
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Είκ. 4. Τέλος Κωδικός βιβλιοθήκης Κρακοβίας. 

("Ορ. κείμενον σελ. 371 σιίχ. 6). 

πάνυ αγαμαι τον άνδρα καί πολλαχή καλώς αύτοΰ εξευρηται* παρακελευομαι 

δέ μη δε τών φωτισμάτων αφιστασθαι τον μέλλοντα δρθώς υπέρ απάντων 

Τό ^ περί ούρων * έργον του Τωάννου επισκόπου Πρισδριανών. 375 

γνώσεσθαίϊ. Τό δλον έργον περιλαμβάνεται εν 5 μόνον σελίσι (σελ. 50-55) Κ 

Τήν β' τάξιν αποτελεί τό εν τη βιβλιοθήκη του Βατικανού άποκείμενον 

χειρόγραφον 293 του 16ου αίώνος, οπερ φέρει ώς τίτλον (φΰλ. 22): «Συν¬ 

άξεις θεοφόρου πατρός καί επισκόπου Τωάννου περί ουρών καί άλλων πολ¬ 

λών* αρχήν δέ του κειμένου «περί ουρών προθέμενος γράφειν» τέλος δέ 

«και τους βουλομένους άναγιγνώσκειν Ιπαφήκαμεν αμήν». Τό κείμενον όμως 

τούτο είναι όμοιον προς τό «περί ουρών» έργον, δπερ ήδη εξέδοτο ό γνω¬ 

στός Όλλανδός ΒιΐδδβιηειΙνεΓ έν τή Κοναε όε ρΐιίΐοΐο^ίε, άε ΙίΐΙεΓ&ίιίΓε 

εί ά’ΙιϊδΙοίΓε αηείεηηε (Τόμ. Α', σελ. 423-438 καί 543-560) υπό τον 

τίτλον «Στεφάνου, περί ουρών» 2. 

Τήν γ' ομάδα άποτελοΰσι 1) Τό εν τή Εθνική βιβλιοθήκη τών "Αθηνών 

άποκείμενον (άρ. 1481,3) χειρόγραφον του 16ου αίώνος, δπερ φέρει ως τίτλον: 

« Ιωάννον επισκόπου Πρισδριανών, ΙΊερι ουρών διαγνωσις και πραγματεια 

άρίστη», αρχήν (σελ. 41): «-Την περί τής τών ούρων διαφοράς πραγματείαν 

πολλοί τών αρχαίων ιατρών έπεχείρησαν ονγγράψαι κτλ » τέλος δέ «και αυτή 

ή συμπλοκή σννίσταται καί νπερόπτησιν κατά σνστασιν, καί...» Ά. 

Άλλα καί τοΰτου του χειρογράφου ή έρευνα άποδεικνΰει, δτι τό περιε- 

χόμενον κείμενον είναι καθ’ δλα δμοιον προς τό εκδοθέν ήδη υπό του 

Ιάεΐετ εν Ρ5γε. εί ηιεά. Ογηοοι ητίποτεδ (τόμ. Α'., σελ. 261, δρ. έκδ. 

Άριστ. Κουζη εν Βυζαντινών ιατρών τά ευρισκόμενα Α. - Β. Θεοφίλου, 

Περί ουρών καί διαχωρημάτων, σελ. 1-16) υπό τον τίτλον «Θεοφίλου περί 

ούρων βιβλίον» ώς δεικνύει ή κάτωθι παραβοίνή: 

' 1 Έν τφ αύτφ κώδικι φ. 37ν εύρηται και τό περί διαχωρημάτων έργον τοϋ Τωάννου. 

2 Πρβλ. κατάλογον βιβλ. Βατικανού σελ. 409 (Οοά. ν^ίίο. §γ&οοϊ Εά. }. Μετοοά βΐ 
Ο&νβΐίοπ). Τό αυτό κείμενον φέρεται πολλαχοϋ υπό τό όνομα αυτού τού Μάγνου τού 
σοφιστού. Ούιως έν χειρογράφφ 2260 τής Έθν. Βιβλ. τών Παρισίων φέρεται «Μάγνον 

σοφιοτοϋ έξήγησις εις τό περί ουρών και άλλων πολλών παλαιών οοψών και τών διδασκάλων, 

συντεθείσα παρά τοϋ φιλοσοφωτάτου Στεφάνου τον Άλεξανδρέως ( Αρχή, σελ. 178ν: Περί 

ουρών προθέμενος γράψαι. Τέλος (σελ. 196): καί ώς ανντόμως έξεθέμεθα καί τοϊς βονλομέ- 

νοις, «ναχινώσκεπ1 έγράφη*). Έν τφ αυτφ χειρογράφφ σελ. 9 - 16Ρ περιλαμβάνεται η τού 
αυτού Μάγνου πραγματεία ακριβώς κατά τό κείμενον Θεοφίλου (’Αρχή: «Αρχή συν 
Θεφ τών ούρων υπό Μάγνου γραφέντιον από φωνής Φιλόθεου. Τήν περί τής τών ουρών 
διαφοράς πραγματείαν πολλοί τών αρχαίων ιατρών. Τέλος: «διά παντός θολερά, ούτε 
κακά είσίν, ούτε άγαθερά' άλλ’ αμφίβολα ταυτα- ώς προς σέ ίδιωτικώς έγράφη». Πρβλ. 

Ο ΐ β 13, Ένθ’ άνωτ. σελ. 59 καί 96. 

3 Έν τφ τελεί τού χειρογράφου γράφεται: «έ'τει ,αφογ' (=1573) ταύτην τήν βίβλον 
άνέγνω Κλαύδιος ό Ναυλωτός Κοιλαδεύς ’ΑναλλωναΙός τε καί Αΐδουος». Καί έν τή αρχή 
δέ τού βιβλίου γράφεται: «Ταύτην άνέγνωσε Ναυλωτής ό Κοιλαδεύς έ'τι (δίο) Χριστού 

,αφογ' (1573)». 
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ίπ/αΚί/η^ 

'~^Τ' (ρν ΊΙί,^ΗίΊ ^)ίου^ά)Υ^ οΑψο^ <ΐ$ κ-^ο<^α Ι'Μ&Λ', 

~~ '^σ^?1 /£τΓ^4/£η*\<χνβ/ 

'άίν 7Τ^^ο$Τη\^Ι^ν ΧτίΓΓοΚ^^Ι^ 

οΐιωο^· οΧ/1<*4ί βι/Άχο/ϊ, ιζέΖιβτ,/Αρ) <Γϊγζ$ 

Εΐκ. 5. Κώδιξ Έθν. Βιβλιοθήκης Αθηνών. 

Ίωάννου έπιοκ. Πρισδριανών 

(σελ. 47 χειρογράφου). 

Τήν περί τής των ουρών διαφοράς 

πραγματείαν πολλοί των αρχαίων ια¬ 

τρών επεχείρησαν γράψαι, ών πρώτος 

απάντων Ιπποκράτης ό Κώος, οΰ τοΐς 

βιβλίοις ενετΰχομεν. Μετά δέ τούς 

τούτου χρόνους Γαληνός 1 και θαν- 

μασιώτατος Ιατρός, έπεχείρησέ τε και 

εγραψεν· είτα μετ3 αυτόν Μάγνος δ 

ίατροσοςριστής· οΰτοι μέν ούν οϊ άν- 

δρες επαίνων άξιοι, οτι πρώτοι εσποΰ- 

δασαν εύρεϊν τι χρήσιμον εν τώ βία>. 

Εΐθ’ όντως "Αλέξανδρος και έτεροι πολ¬ 

λοί. Και οΰδείς μέντοι γε των τοιού- 

των άνδρών τελείαν και ανελλιπή τήν 

διδασκαλίαν έποιήσατο...» . 

(σελ. 71 χειρογράφου) 

Αΰτη ή συμπλοκή συνίσταται, κα¬ 

θώς ανωτέρω εΐρηται και δηλοϊ μήκος 

νόσου, οίον εΐ περ εΐη τό τε ούρον 

υπέρυθρον καί ή ύπόστασις υπέρυ¬ 

θρός τε καί λείη καί τά εξής: 

Θεοφίλου περί ουρών 

(ΙάβΙβτ I. ο., Α. Κούζη, σελ. 1). 

Τήν περί τών ούρων πραγματείαν 

πολλοί τών αρχαίων ιατρών επεχεί¬ 

ρησαν γράψαι, ών πρ<ώτος απάντων 

Ιπποκράτης ό Κώος, οΰ τοις βιβλίοις 

ενετΰχομεν. Μετά δέ τούτον δ Γαλη¬ 

νός ό θαυμάσιος ιατρός έπεχείρησέ τε 

καί εγραψεν- είτα μετ5 αυτόν Μάγνος 

ίατροσοφιστής- οΰτοι μέν οΰν οί άν- 

δρες επαίνων εϊσίν άξιοι, δ'τι πρώτοι 

ταΤς επιβολαϊς έχρήσαντο καί έσποΰ- 

δασαν εΰρεΐν τι χρήσιμον έν τφ βίο/ 

οΰδείς μέντοι γε τών άνδρών τελείαν 

καί ανελλιπή τήν διδασκαλίαν έποιή¬ 

σατο ... » . 

(Σελ. 282, στίχ. 22, ΙάβΙετ, 

σελ. 16 Κούζη). 

Αύτη ή συμπλοκή συνίσταται, κα¬ 

θώς και ανωτέρω εΐρηται, καί δηλοϊ 

μήκος νόσου. Εί δέ εΐη τό οΰρον 
υπέρυθρον, καί ή ύπόστασις υπέρυ¬ 

θρός τε καί λεία, καί τά εξής: Τί 

Ό άντιγραφεύς προσέθηκεν: «οπερ καί Γαμηνός». 

ΓΙαρνφιστάμενον παχύ ερυθρόν, με¬ 

τά παχείας συστάσεως. Καί αύτη ή 

συμπλοκή συνίσταται καί δηλοϊ πλή¬ 

θος αίματος διά τε τής συστάσεως καί 

τού παρυψισταμενου. ΖΙαρνφιστάμε- 

νον παχύ, μέλαν μετά παχείας συ στά¬ 

σεως. Καί αύτη ή συμπλοκή συνίστα- 

ται καί υπερόπτησιν κατά σΰστασιν, 

καί». (Τέλ,ος!) 

δηλοϊ τό παρυψιστάμενον παχύ καί 

ερυθρόν μετά παχείας συστάσεως; 

Καί αύτη ή συμπλοκή συνίσταται, 

καί δηλοϊ πλήθος αίματος διά τε τής 

συστάσεως καί τού παρυφισταμένου. 

Τί δηλοϊ τό παχύ μέλαν μετά παχείας 

συστάσεως; Καί αύτη ή συμπλοκή 

συνίσταται, καί ύπερόπτησιν κατά τε 

τήν σΰστασιν καί.... 

Ώς δήλον δέ καί τό κείμενον τού χειρογράφου δεν είναι πλήρες, ώς 

δείκνυται καί έκ τού υπό τού ΙόεΙθΓ έκδοθέντος, όπερ εξακολουθεί περαι¬ 

τέρω (δέκα καί πέντε στίχοι) μέχρι τής σελ. 283, στίχ. 9, (Κοΰζη σελ. 16). 

2) Τό ύπ3 άριθμ. 2286 ηΐδ. Οτοοε. τής Εθνικής βιβλιοθήκης τών Παρι- 

σίων 3, δπερ άρχεται διά τών έξης. «’Ιωάννον επισκόπου Πρισδριάνων περί 

ουρών διάγνωσις καί πραγματεία άρίστη. Τήν περί τής τών ουρών διαφοράς 

πραγματείαν πολλοί τών αρχαίων ιατρών επεχείρησαν συγγράψαι, ών πρώτος 

πάντων"Ιπποκράτης ό Κώος, ον ταϊς βίβλοις ένετύχομεν' μετά δέ τους τούτον 

χρόνους Γαληνός ό θανμασιώτατος....» (σελ. 114) καί λήγει διά τών εξής 

(σελ. 123ν): «παρνφιστάμενον παχύ μέλαν μετά παχείας συστάσεως, καί 

αύτη ή συμπλοκή συνίσταται-». 

Τό κείμενον τού χειρογράφου τούτου είναι ομοιον προς τό προηγοΰμενον, 

έξικνεϊται δέ μόνον μέχρι τής σελίδος 270 τής έκδόσεως Ιάεΐοτ (Κοΰζη σελ. 9). 

3) Τό ύπ’άριθμ. Δ. 13. διιρί. τής Άμβροσιανής βιβλιοθήκης, υπό τον 

^1 / ι ( I 0 
(ίσαν-ατ ίΑσκ.07ΠΓΐ7^»ί /ί. 

Α?ο:Γ 

9{α.ψιή$ Τϋΐησ***. ^ /ο 

I > > 11 , τΛ β ο *·/ -» 7 
φ/ΜΡΤ*«^ι<τ£/κν. "πα*- χ*ΐγ%*ητη/ι&· 

Α Τ"--1 1 *“ 7 
I; Μ^/ΓΟ αν[4*. 1 77Τ 

Εΐκ. 6. Κώδιζ Άμβροσιανής βιβλιοθήκης. 

τίτλον: Όρειβασίου περί ούρων βιβλ. εις τήν φαν δέ, Ίωάννου επισκόπου 

πρισδριανών, ό'περ άρχεται διά τής εξής εισαγωγής : «"Η Θεία φύσις ποιή- 

3 ’Εν τώ σ,ύτώ χειρογράφω εύρη τα ι καί τά περί διαχωρημάτων (σελ. 136) καί περί 
εντέρων (σελ. 127ν) έργα τοΰ αυτού Ίωάννου τοΰ επισκόπου. 

* 
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σασα τον άνθρωπον δύο πάνν τινάς αύτφ έπιστήμας αναγκαίας παρέθετο 

φιλοσοφίαν τε καί Ιατρικήν, τή μεν, ΐνα τής ψυχής επιμελείται, τή δε τό σώμα 

επιρρωαιν’ αλλα φιλοσοφίαν μεν ερώσιν άσκηταί, διδ καί πας ασκητής φιλόσο¬ 

φος. 'Ημείς δε νπηρέται δντες τής φνσεως, δφείλομεν ον μόνον νοσονντος 

τον σώματος, άλλ.ά καί νγιαίνοντος, προνοίας τίνος επιτηδεύειν τούτο γάρ όλης 

τής τέχνης έστίν ή σπονδή, ΐνα αν εν τής έπιμελείας στοιχ&ται τό τής οικείας 

δόγμα. Αρμοττει ονν λοιπόν το ντο ποιεϊν, καθώς ό λογιότατος καί επιστημο¬ 

νικότατος ' Ιπποκράτης προσέταξε περί τής των μηνών διαίτης» (σελ. 300). 

Είτα εν σελ. 301 ακολουθεί τό κυρίως κείμενον ούτως: «Την περί των ουρών 

πραγματείαν πολλοί τών αρχαίων ιατρών έπεχείρησαν γράψαι' ών πρώτος 

απαντων Ιπποκράτης ό Κώος, ον ταΐς βίβλοις ενετνχομεν μετά δέ τους τον- 

τον χρονονς Γαληνός, ό θαυμάσιος ιατρός, επεχείρησέ τε καί εγραψεν, εϊτα 

μετ’ αυτόν Μάγνος ....*. 

Σελ. 302. «ούρον τοίνυν έστι τό περιήθημα τον αίματος, τούτο δέ άλλοι 

ορώδες περίττωμα εκάλεσαν». 

σελ. 303. «οϋρον άριστον έστι, καθώς φησιν ' Ιπποκράτης. Τό λευκόν». 

σελ. 304. «Ή μέν λευκή καί λεπτή σύστασις». 

σελ. 305. «Άπόσταξις καί ποσότης χρωμάτων. Λευκόν, όχει δέ εν αντώ 

τό ονρον θεωρίας τρεις, ανστασιν, υπόστασιν καί χρώμα». 

σελ. 312. Τό μεν ονν υπέρυθρον από ϊχώρος τον αίματος γίνεται, ώσπερ 

άνωτέρω εΐριμαι». 

σελ. 314. «Ποσαι διαφοραί τών ελαιωδών ουρών. Αρχή μέν τών έλαιοο- 

δών ουρών τα ελαιόχροα, τής δέ ανξήσεως τά έλαιοφανή, τής δέ ακμής τά 
ελαιώδη φαίνεται». 

Σελ. 314 ν. «και περί μέν τής πιμελής καί τής σαρκός ικανά τα είρημέΐ'α. 

Επειδή ονν τα στερεά τον σώματος μόρια έχουσιν έν αντοϊς καί βάθος καί 

πλάτος και μήκος, όσα μέν επιπολής διαξέονται, ώσπέρ τινα πέταλα έν τοΐς 

ονροις φαινόμενα τής κύστεως» (τέλος). 

Η έξέτασις του χειρογράφου δεικνύει ότι καί τοϋτο (έκτος της εισαγω¬ 

γής) είναι άπλή αντιγραφή τής περί ουρών πραγματείας του Θεοφίλου, ’ 

έξικνουμένη μέχρι τής σελ. 280, στίχ. 23 τής έκδόσεως Ιόεΐοτ \ 

Κατά ταΰτα, άν έργον τι εγραψεν δ Ιωάννης επίσκοπος Πρισδριανών, 

τοΰτο είναι πι-θανώτατα τό έν τή του Παλέρμου καί τή Βιενναία βιβλιοθήκη 

άποκείμενον, ου τό πλήρες κείμενον έδημοσιεύσαμεν ανωτέρω, διότι τά λοιπά 

φερόμενα υπό τό όνομα αύτοΰ ή τμήματα του έργου τουτου είναι ή άπλαί 

αντιγραφαι 2 τών υπο τό ονομα Θεοφίλου καί Στεφάνου δημοσιευθέντων 

1 Κούζη, σελ. 14. 

2 Καί τό περί «διαχωρημάτων» έργον τοϋ έν λόγφ Ίωάννου του επισκόπου, ούδέν 
άλλο είναι η άντίγραφον τοΰ «περί <5ιαχωρημάτων* έργου τοϋ Θεοφίλου, ώς θέλομεν 
πραγματευΟή εν ιδιαιτέρρ πραγματείρ. Παραθέτομεν απλώς ώδε τό τέλος τοϋ ύπ’άριθ. 
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Είκ. 7. Αρχή Κό)δικός Έθν. βιβλιοθήκης Παλέρμου. 
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Είκ. 8. Τέλος Κωδικός Έθν. βιβλιοθήκης Παλέρμου. 
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έργων περί ουρών. Οί τελευταίοι οΰτοι συγγράφεις εζησαν, ώς γνωστόν, προ 

του Ίωάννου· οτι δ’ έ?^ήφθησαν ΰπ’ δψιν έμφαίνεται αμα και εκ τής είσαγω- 

γής ενίων εκ των χειρογράφων των φερομένων υπό τό όνομα του Ίωάννου, 

έν ή μετά των ονομάτων άλλων συγγραφέων, ους έσχε δήθεν ύπ’ όψιν ό 

συγγραφεύς ουτος, μνημονεύεται και τό των Θεοφίλου καί Στεφάνου (ορ. ανω¬ 

τέρω εισαγωγήν Εθνικής βιβλιοθήκης Παλέρμου, εν σελ. 379 και Βιενναίας 

σελ. 364 κτλ.). 

Άλλα καί αυτό τό κείμενον των χειρογράφων τής τε Βιενναίας βιβλιο¬ 

θήκης καί τής τοΰ Παλέρμου ουδεμίαν πρωτοτυπίαν εμφανίζει, διότι ή λεπτο¬ 

μερής έξέτασις άποδεικνΰει δτι καί τοΰτο έρείδεται επακριβώς επί τοΰ έργου 

κυρίως τοΰ Στεφάνου, εν τισι δέ καί τοΰ Θεοφίλου, <δν ώς τά πολλά περίλη- 

ψις μετά τινων ενιαχού ελάχιστων επεξηγηματικών προσθηκών τυγχάνει, ώς 

καταφαίνεται καί έκ τής παρατιθέμενης ώδε μικράς άντιβολής. 

5 Ιωάννου Στεφάνου 

κατά χετρόγραφον Βιέννης ΒΗ$$βΐ>ια)ίβτ 

(άνεν διορθώσεως). έν Βενηε άβ ρϊηΐοΐοξίβ είο. 

ορ. άνωτ. σελ. 365, οτίχ. 33. σελ. 425. 

«καί άγει τοντο ε!ς την οτελεχείαν φλέβα «και ανάγει τοντο εν τη οτελ,εχιαία τον 

μεγάλην ονσαν αϊ γάρ φλέβαις τον ηπατος κατεσπαρμένη4 εοικυΐα ή μέν 

ήπατος, δένδρω, ών ή μέν μεγάλη φλέψ στελέχφ δένδρου4 τά δέ κατε- 

οτέλεγχος, αι δέ μικραι κλάδοι. Ει ονν σπαρμένα κλωνάρια αυτής έν τοϊς 

την στελεχιέα φλέι τη μεγάλη, γίνηται αιμοΐς τον ηπατος έοικότα κλάδοις 

ή εψησις τον αίματος, συν αντω γίνη- δένδρου λεπτά φλεβία δντα... ει γάρ 

ται και ή ξανθή χολή και ή μελαίνα ενεργοί ό πόρος, δι ον ή χοληδόχος 

και τό φλέγμα, ών την μέν ξανθήν κύστις έλκει τον ξανθοχολικόν χυμόν, 

χολήν, έλκει ή έν τω ήπατι χοληδόχος τότε συν αΐματι απέρχεται δ ίχώρ και 

κύστις, διά τοϋ έν αυτής πόρον, ή γάρ τρέφει δλα τό μόρια4 τρεφόμενων ονν 

έμφραγήο δ πόρος και ονκ έλκισθή των τοϋ σώματος μορίων έκ τον αϊ- 

ή ξανθή χολή, σνναπέρχηται τω αι- ματος τον μεμιγμένου τή ξανθή χολή, 

μάτι, και Θερμαίνει δλον τό σώμα. βάπτονται τά λευκά των οφθαλμών 

Καί ποιεί πνρέσθον τον άνθρωπον καί τον ανθρώπου καί δνομάζηται τό 

κάπτη τό σώμα ξανθοχολικώ χρώματι τοιοντον πάθος ίκτερος». 

καί μάλιστα τά λευκά των οφθαλμών, 

ονομάζεται δέ τοΰτο τό πάθος ίκτερος». 

637 κωδικός τής Παρισινής βιβλιοθήκης: «ουτω περί διαγωρημάτων οκοπεϊσθαι δει τον 

ιατρόν, καί όντως έκ τής ιδέας αυτών διαγιγνώοκειν τους έν τω βάθει πάσχοντας αφανείς 

τόπους, επικαλούμενος Χριστόν τον αληθινόν Θεόν ημών εις τους αιώνας αμήν* τοΰθ’ δπερ 
είναι ομοιον καθ’ όλα πρός τό παρά Ιάεΐετ I, σελ. 408 καί Κοΰζη σελ. 10. Ό έτερος 
κώδιξ 136 τής αυτής Παρισινής βιβλιοθήκης λήγει εις την φράσιν «αφανείς τόπους·». 
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Κατά ταΰτα ό Επίσκοπος Πρισδριανών Ιωάννης δέν δύναται νά κατα- 

λεχθή μεταξύ των ιατρικών συγγραφέων των πρωτοτύπως γραψάντων «περί 

ούρων», άλλα μόνον μεταξύ των ερανιστών. Ώς γνωστόν, χειρόγραφα ευρι¬ 

σκόμενα μετά θάνατον έν ταΐς βιβλιοθήκαις πεπαιδευμένων άνδρών άπεδό- 

θησαν εις αυτούς ώς εις συγγραφείς, έν φ ούτοι ή σαν απλώς κτήτορες άπο- 

γράφων παλαιοτέρων έργων ή άπλοι αντιγράφεις από τούτων ενδιαφερόντων 

αυτούς ζητημάτων. “Άλλα δέ τινα χειρόγραφα τούτων, απλά ερανίσματα 

παλαιοτέρων έργων, άφ’ ών ολόκληρα κεφάλαια αυτολεξεί παρελαμβάνοντο 

ή συνοπτικώς άλλα διά των αυτών περίπου λέξεων παρετίθεντο, έθεωρήθη- 

σαν επίσης ώς έργα πρωτότυπα αυτών, έν φ πράγματι ή ατομική συμβολή 

τών ερανιστών περιορίζεται εις έλαχίστας καί άπλουστάτας έπεξηγηματικάς 

τού κειμένου προσθήκας. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων καταλογίζεται και 

τό «περί ούρων» έργον τού Ίωάννου “Επισκόπου Πρισδριανών, δπερ 

δμως, καίτοι εράνισμα από γνωστών συγγραμμάτων, δέν στερείται καί νυν έτι 

σημασίας υπό τε τήν έποψιν τής Ελληνικής γραμματείας καί τής ιστορίας 

τής επιστήμης. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ 

Μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών 

Τακτ. Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΕ ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΟΙ 

Παρά τήν δυτικήν ακτήν τού Εύξείνου Πόντου από τού Αίμου μέχρι 

τών έκβολών τού Δουνάβεως (κυρίως εις τάς πόλεις Βάρναν, Βαλτσίκιον, 

Καβάρναν μετά τών περιφερειών), έν Βεσσαραβία 1 (κυρίως είς τάς πόλεις 

“Ισμαήλ, Μπενδέρ, ’Άκκερμαν, Κομπάτ, Τσατιρλοΰγγα καί περιφερείας αυτών), 

σποραδικώς δέ είς τα Β.Α. μέρη τής Βουλγαρίας από τήν γραμμήν Βάρνης, 

Προβαδί, Σούμλας, Ραζγράδ, Τουτρακάν, Σιλιστρίας προς τήν Δόβρουτζαν, 

ώς καί κατά τον ρούν τού Δουνάβεως καί περί τήν Άδριανούπολιν, κατοι¬ 

κούν είς μικράς ομάδας λείψανα τού ποτέ πυκνώς εγκατεστημένου εδώ 

έθνους υπό τήν έπωνυμίαν Γκαγκαούζοι, οι οποίοι ώς μητρικήν μέν 

γλώσσαν μεταχειρίζονται τήν τουρκικήν, -θρησκευτικούς δέ υπάγονται είς τήν 

χριστιανικήν ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν. Καίτοι δέ κατά διαφόρους 

καιρούς εκ μέρους τών τε Ελλήνων, Βουλγάρων καί Ρώσων κατεβλήθησαν 

προσπάθειαι, όπως εθνικώς αφομοιωθούν ούτοι, έν τούτοις οί Γκαγκαούζοι 

έμειναν πιστοί είς τήν φυλήν των καί μέχρι σήμερον ομιλούν τήν τουρκικήν, 

διατηρούντες τά ήθη καί έθιμα τών προγόνων των. 

Ή ιστορία δέν γνωρίζει έθνος, τό όποιον υπό τήν έπωνυμίαν Γκα- 

γκαοΰζοι νά ήλθε ποτέ καί έγκατεστάθη που είς τήν βαλκανικήν χερσόνησον. 

“Εκ τών ερευνών δμως καί μελετών, τάς οποίας έκαμαν αρχαιολόγοι καί 

ιστορικοί περί τών ηθών, εθίμων, γλώσσης, παραδόσεων καί λοιπών, ώς καί 

έκ τών άνακαλυφθεισών έπιγραφών επί τοΰ βράχου τού ποταμού Όρχάν 

καί έξηγηθεισών παρά τού τουρκολόγου Βίλχελμ Τόμσον, άπεδείχθη, ότι 

πρόκειται περί ιδιαιτέρας τουρκικής φυλής, καλούμενης Τιουρκ-Όγούζ, 

εις ήν κατά πάσαν πιθανότητα, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ανάγονται καί οί 

Γ καγκαούζοι. 

Πρώτος τών ιστορικών ό Ηρόδοτος (Δ. 5.) αναφέρει τό δνομα τού 

γενάρχου τών Τούρκων Ταργιτάου, δστις καί ύπ“ αυτών τών Μογγόλων 

χρονογράφων θεωρείται ώς ό πιθανώτατος γενάρχης τών Τούρκων. Οί 

βυζαντινοί συγγραφείς, καίτοι πολλάκις αναφέρουν τούς Τούρκους, έν τούτοις 

μέχρι τού ΙΕ' αίώνος δέν έχουν ώρισμένην περί αυτών ιδέαν. Ό Χαλκοκον- 

δύλης (Βιβλ. Α) λέγει: «Τούρκους δ’ ούν έγωγε ούκ οίδ“ δ,τι αν καλέσαιμι 

κατά τό παλαιόν, ώστε τού αληθούς μή διαμαρτεΐν»-2. 

' ι "Ι8« καί Β. Α. Μ ό σ σ κ ιο φ, Γκαγκαούζοι, Μπενδερέβσκαγο Ούεζδά 1900, ώς καί 
τήν γερμανικήν Ίσλαμικήν εγκυκλοπαίδειαν, σελ. 134. 

2 Τρ. Ε. Εύαγγελίδου, Ιστορία τής όθωμ. αύχοκρατορίας, σελ. 39, 897. 
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Ό Όγούζ - Χάν -θεωρείται θεμελιωτής καί ιδρυτής τής τουρκικής δυνα¬ 

στείας, την οποίαν, συνενώσας μετά τής των Ούϊγουρων, έγκατέστησεν εις τό 

Σινικόν Τουρκεστάν. Άποθανόντος αύτου, οι είκοσιτέσσαρες απόγονοι των 

εξ υιών του έμειναν κυρίαρχοι των εϊκοσιτεσσάρων κυριωτέρων τουρκικών 

φυλών, αΐτινες μετά πολλών ετών συμβίωσιν διηρέθησαν εις πολλάς αυτοτε¬ 

λείς καί ανεξαρτήτους πολίτικος ομάδας, μεταξύ τών οποίων ή σαν καί οί 

Πετσενέγοι, Ούζο-Τούρκοι καί οι Κουμάνοι, όμιλούντες την αυτήν σχεδόν 
τουρκικήν γλώσσαν. 

Τινές τών ιστορικών, μεταξύ τών οποίων καί ό τσέχος ’Ίρετσεκ, θεωρούσι 

τούς Κουμάνους ώς Ού’ζους, δηλ. ώς εν καί τό αυτό έθνος με δυο διάφορα 

ονόματα. Έν τοΰτοις ό Μιχαήλ Άτταλειάτης εις την ιστορίαν τού ΙΑ' αΐώνος 

κάμνει διάκρισιν τών Ούζων από τούς Κουμάνους. Κατά τον Σκυλλίτσην (ΙΑ' 

αιών) ύπήρχον Ούζοι εις άνωτέρας βυζαντινός υπηρεσίας μέ τίτλον γερουσια- 

στού, ως καί Ούζικά συντάγματα. Ό Κεδρηνός αναφέρει διηνεκείς πολέμους 

μεταξύ Πετσενέγων καί Ούζων, ούχί δέ καί Κουμάνων. Οι βυζαντινοί θεω¬ 

ρούν τούς Οΰζους «μέγιστον έθνος τών Ούζων». Ούτω λοιπόν ή διαφορά 

τών Κουμάνων καί τών Ούζων, άν καί τής αυτής φυλής, γίνεται πασιφανής. 

Τά τουρκικά ταύτα έθνη, κατά τον τουρκολόγον Ρώσον Γουλομπόβσκι \ 

προύχώρουν εις τήν Ευρώπην, άφ’ ενός μέν διά τής κεντρικής Ασίας, 

άφ’ ετέρου δέ διά τής Περσίας καί Μικρός Ασίας προς νότον, υπό τό γενικόν 

ονομα Όγούζοι. Οί δεύτεροι εξ αυτών έ'λαβον τό όνομα Σελτζούκοι 

Τούρκοι ώς καί Όσμανλήδες εκ τού αρχηγού τής δυναστείας. Οί πρώ¬ 

τοι, υπό τό γενικόν όνομα Τούρκοι, διευθυνθέντες διά τής κεντρικής Ασίας 

προς τά νότια τών Ρωσικών στεππών, ήσαν ήδη πολιτικώς διηρημένοι εις 

ΙΊετσενέγους, Ούζο - Τούρκους καί Κουμάνους. Κατά τον Θ' αιώνα ούτοι 

εύρίσκοντο εγκατεστημένοι μεταξύ τών ποταμών Βόλγα καί Γγίάνκ 2. 

Τω 1036, οί Ούζο - Τούρκοι πιεζόμενοι υπό τών Κουμάνων κατήλθον 

προς τάς άκτάς τού Βόλγα καί Δόν, προχωροΰντες δέ προς δυσμάς συνην- 

τήθησαν μέ τούς Πετσενέγους, τούς οποίους εξώθησαν προς νότον, συνέ¬ 

πεια τού οποίου έξερράγη μεταξύ τών τελευταίων τούτων εμφύλιος πόλεμος. 

Ό στρατός των διηρέθη εις δύο. Τό έν μέρος εξ 80,000 άνδρών εμεινεν υπό 

τήν διοίκησιν τού Χάνου αύτών Τιράχ, φυσικού κυριάρχου, τό δ’ έτερον 

συγκείμενον εξ 20,000 άνδρών καί τεθέν υπό τήν διοίκησιν τού στρατηγού 

Καγγέν, προσέβαλε τούς Ούζο - Τούρκους, άλλ’ ήττηθέν, έσώθη, διευθυνθέν 
προς τον Δούναβιν— Σιλίστριαν. 

ΈκεΤ, κατά τάς βυζαντινός πηγάς, ό Καγγέν παρουσιάσθη εις τον 

φρούραρχον τής πόλεως καί έγινε δεκτός ώς υπήκοος βυζαντινός. Ό Τιράχ 

1 Γουλομπόβσκι, «Πετσενέγοι, Τούρκοι, Κουμάνοι μέχρι τής επιδρομής τών 

Τατάρων». Κίεβον 1884. 

2 Αυτόθι. 
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έμεινε μέ 80,000 άνδρας, άποφεύγων νά συναντηθή μετά τών Ούζων. Έπί 

τέλους δμως πολεμήσας προς αυτούς καί ήττηθείς, ήναγκάσθη νά διαπεράση 

καί αύτός τον Δούναβιν, καταθέσας δέ τά όπλα, εμεινεν υποτελής υπό τήν 

διοίκησιν τών βυζαντινών Γ Κατά τούτον λοιπόν τον τρόπον συνηθροίσθησαν 

περί τήν Σιλίστριαν άνω τών 100 χιλ. Πετσενέγων καί άλλων, τό πλεΐστον 

έξισλαμισθέντων ήδη έν Ρωσσία. 

Ό άραψ γεωγράφος ’Έλ-Μπέκρι.2 διηγείται, ότι τφ 1009 προσήλθε προς 

τούς Πετσενέγους κήρυξ νομικός, δ στις έκήρυττε τον Ισλαμισμόν. Δώδεκα 

χιλιάδες Πετσενέγων ήσπάσθησαν τότε αύτόν, κατόπιν δέ πολέμου μεταξύ 

αύτών, καί οί λοιποί. Τά μέρη ταύτα κατείχοντο υπό τών ΙΊριοτοβουλγάρων 

τού Άσπαρούχ, οί όποιοι, πιεσθέντες έκ τής συρροής τών Πετσενέγων, ήναγ- 

κάσθησαν σύν τφ χρόνφ νά μεεοικήσουν κατά μικράς ομάδας προς τά ΝΔ. 

καί τήν 'Άβοβαν, πρωτεύουσαν τών Βουλγάρων, ήτοι προς μέρη θερμότερα, 

εύφορώτερα καί αραιότερου κατωκημένα. Αί γενόμεναι άνασκαφαί απέδειξαν 

τήν αληθή ποτέ τών Βουλγάρων διαμονήν εις τά μέρη τού Δελί-Όρμάν. 

Τφ 1055 οί Ούζο-Τούρκοι, πιεζόμενοι υπό τών Κουμάνων, διηυθύνθη- 

σαν προς τήν Ρωσικήν ηγεμονίαν Περεσλάβαν. Τώ 1060 οί Ρώσοι ηγεμό¬ 

νες, καταδιώξαντες τούς Ούζο-Τούρκους, τούς ήνάγκασαν επί τέλους τφ 1064, 

κατά τό παράδειγμα τών Πετσενέγων, νά διέλθουν τον Δούναβιν. Ό Έλλην 

ιστορικός Παπαρρηγόπουλος άφηγεΐται τά εξής: 3 

«Έν έτει 1065 έπεφάνη από βορρά εις τάς όχθας τού ’Ίστρου έτερόν τι 

τουρκικόν έθνος, οί καλούμενοι Ούζοι ή Ούγούζοι. Οί βάρβαροι ούτοι συμ- 

ποσούμενοι, κατά μέν τον Σκυλίτσην εις εξήκοντα μυριάδας μαχίμων άνδρών, 

κατά δέ τον Ζωναράν εις χιλιάδας μόνον εξήκοντα, διεπέρασαν παγγενεί 

έπί άναριθμήτων άκατίων παντός είδους τον ’Ίστρον, καί κατατροπώ- 

σαντες τον έκ Βουλγάρων καί Ελλήνων συγκείμενον στρατόν, τον έπιχει- 

ρήσαντα νά διακωλύση τήν διάβασίν των, έπλήρωσαν άπασαν τήν ύπαι¬ 

θρον Βουλγαρίαν. Μοίρα δέ τις αύτών προήλασε μέχρι Θεσσαλονίκης καί 

αύτής τής Ελλάδος λυμαινομένη παν τό προστυχόν καί άρπάζουσα λείαν 

άναρίθμητον. Καί αύτη μέν καταληφθεΐσα έν τή επιστροφή υπό χειμώνος 

βαρυτάτου άπέβαλε πόν δ,τι ειχεν ή προσεκτήσατο καί έπανέζευξεν άθλίως 

εις τήν τών οικείων παρεμβολήν. Άλλ’ οί τελευταίοι ούτοι, οΐτινες άπετέλουν 

καί τό πλεΐστον τού έθνους, έξηκολούθουν κατέχοντες τήν Βουλγαρίαν καί έκεΐ- 

θεν όρμώμενοι έλεηλάτουν Θράκην καί Μακεδονίαν. Ό βασιλεύς έζήτησε νά 

καταπείση αύτούς νά υποχωρήσω σι διά ποικίλων δώρου ν, καί άποτυχών άπε- 

φάσισε τελευταίου νά έκστρατεύση. Το ι αύτη δμως ή το ή τών στρατιωτών 

ι ’Ίρετσεκ, Οεεοΐιϊοΐιΐε άεε Βαί^ατεπ, Πράγα, 1876, σελ. 575. 

2 *Α. Μίλετιτς, Περιοδικόν σύγγραμμα, ΜΣΤ'. Σόφια, 1905, σελ. 274. 

3 Τόμ. Δ'. 1871, σελ. 416. 417. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 25 



386 Αθανασίου I. Μάνωφ 

ένδεια, ώστε, εν φ προ 50 ενιαυτών στρατοί πολυάριθμοι ήλαυνον εκ Κων¬ 

σταντινουπόλεως άδιακόπως κατά των ποικίλων του κράτους πολεμίων, ήδη 

ό Κωνσταντίνος Δούκας δεν ήδυνήθη νά έξέλθη κατά των Ούζων είμή 

μετά 150 και μόνον άνδρών. Ευτυχώς μόλις άφίκετο εις τους λεγομένους 

Χειροβάκχους, και κατέφθασεν ή αγγελία, δτι οί φοβεροί εκείνοι εχθροί 

κατεστράφησαν υπό λοιμού και λιμού και των επιτεθέντων κατ’αυτών Βουλ¬ 

γάρων και Πετσενέγων». Έν μέρος τών περισωθέντων Ούζων έλαβε την 

βυζαντινήν υπηκοότητα, τό δ’ έτερον επιστρέψαν έγκατεστάθη εις τά Ρω¬ 

σικά σύνορα. Αλλά τφ 1080 ό ήγεμών τών Ρώσων Βλαδίμηρος ό Μονο¬ 

μάχος τους κατέστρεψε παντελώς και ούτως οί Ουζοι έχασαν την πολιτικήν 

των αυτεξούσιον ΰπαρξιν διασπαρέντες οί μέν μεταξύ τών ομοεθνών των 

Πετσενέγων καί άλλων Τουρκικών φυλών ευρισκομένων εις τό Δελι-Όρμάν, 

άλλοι δέ ύπέκυψαν υπό την Ρωσικήν κυριαρχίαν υπό τήν επωνυμίαν καρά 

καλπάκ, ήτοι μαύρα καλπάκια. Εκεί, ώς Ρώσοι υπήκοοι, έλαβον τον 

χριστιανισμόν καί εύρίσκοντο υπό τήν διηνεκή πνευματικήν επιτήρησιν τών 

Ρωσικών χριστιανικών εκκλησιαστικών αρχών. 

Τφ 1224, δτε ό ηνωμένος στρατός τών Ρώσων και Κουμάνων κατε- 

στράφη υπό τών Μογγόλων, μέγα μέρος τών Κουμάνων προύχώρησε προς 

τό βυζαντινόν κράτος· έκ τούτων οί μέν συνεχωνεύθησαν μετά τών Ούζο- 

Τούρκων χριστιανών, ήτοι Γκαγκαούζων τότε, άλλοι δέ μετά τών μωαμεθα¬ 

νών Πετσενέγων, καί άλλοι προύχώρησαν προς τήν Θράκην καί Μακεδονίαν, 

ένθα διετηρήθησαν μέχρι σήμερον χωρία, ύπομιμνήσκόντα τήν ποτέ διαμο¬ 

νήν αυτών, ώς: Κουμάνοι, Κουμάνιτσα, Κουμάνοβον, Κουμάνιτς, Κομανί- 

τσοβον κτλ. 

Έκ τών έγκατασταθέντων εις τά Ρωσικά σύνορα Ούζο - Τούρκων οί 

περισσότεροι ήρχισαν νά μετοικούν κατά μικρός ομάδας, ή καί οικογένειας, 

διελθόντες τον Δούναβιν, καί διευθυνθέντες προς τήν Δόβρουτζαν, δπου 

διεσπάρησαν μεταξύ τών Τουρκικών εκεί φυλών, Πετσενέγων, Κουμάνων, Πρω- 

τοβουλγάρων καί άλλων. Οί χριστιανοί έξ αυτών διεισέδυσαν εις τά ενδότερα 

ή καί έγκατεστάθησαν παρά τήν ακτήν τού Εύξείνου Πόντου, ήτοι εις Σιλί- 

στριαν, Μαγκάλιαν, Καβάρναν, Βαλτσίκιον, Βάρναν καί άλλα χριστιανικά 

χωρία — ώς καί εις τήν Μικράν Ασίαν καί Ουγγαρίαν—ένθα έμειναν μέχρι 

σήμερον διατηρήσαντες τήν Τουρκικήν των γλώσσαν καί χριστιανικήν θρη¬ 

σκείαν καί εθνικότητα ώς Ούζοι ή Όγούζοι υπό τό δνομα Γκαγκαούζοι. 

Όνόματα χωρίων διαφόρων Όγουζικών μικρών φυλών διετηρήθησαν 

καί μέχρι σήμερον εν Βουλγαρία ώς: Ούζ-λάρ (Ουζοι), Χορόζ-λάρ (πετεινοί), 

Άραπ-λάρ (άραβες), Σιάχ - λάρ (μαύροι), Γερζα-λάρ, Σονγουλ-λάρ, Γεϊκτσε- 

λέρ, Κασπιτσέν (δνομα αρχηγού μιας τών φυλών) κτλ. 

Ό χριστιανισμός διεισέδυσεν ευκόλως μεταξύ τών έποίκων τουρκικών 

φυλών εις τά μέρη τής Δόβρουτζας, δέν ήδυνήθη δμως νά διεισδύση καί 

Ποιοι εΐνε οί Γκαγκαούζοι. 387 

εις τήν πυκνήν μάζαν τών εν τώ Δελί - Όρμάν έπηλύδων Πετσενέγων, 

Κουμάνων, Όγούζων, Πρωτοβουλγάρων κτλ., ένεκα τού οποίου ούτοι διετή- 

ρησαν τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν καί τό γενικόν δνομα Τούρκοι ή 

Γκατζάλιδες ή τσιτάκ. Εντεύθεν μεταξύ τών Γκατζάλιδων τού Δελι- 

Όρμάν καί τών Γκαγκαούζων, ώς προερχομένων έκ τού αυτού έθνους, υπάρχει 

όμοιότης εις τον χαρακτήρα καί τήν γλώσσαν, ώς θέλομεν ΐδει κατωτέρω. 

Ένω οί Τούρκοι - Όσμάνοι είνε σκληροί καί ούχί ανεξίθρησκοι, οι τού Δελι- 

Όρμάν Γκατζάλοι είνε ήπιοι καί δέν κάμνουν διάκρισιν θρησκείας. Ή φιλο¬ 

ξενία, ώς καί παρά τοϊς Γκαγκαούζοις, είνε ανεπτυγμένη εις τό επακρον. 

Κατά τον Τσέχον αρχαιολόγον Κ. Σκόρπιλ 1, οί Πετσενέγοι καί αί άλλαι 

τουρκικαί φυλαί ευρισκόμενοι έν Δελί -Όρμάν σύν τφ χρόνφ διεσκορπίσθη- 

σαν εις τά διάφορα μέρη τής Βουλγαρίας, έ'μεινε δέ έν Δελί-Όρμάν συμ¬ 

παγής μάζα μόνον έκ Πρωτοβουλγάρων, οί όποιοι διετηρήθησαν μέχρι σήμε¬ 

ρον υπό τό δνομα Γκαγκαούζοι. Οί σήμερον Γκατζάλοι καί Γκαγκαούζοι, 

κατά τον Κ. Σκόρπιλ, είνε απόγονοι τών Πρωτοβουλγάρων τού Άσπαρούχ, 

μέ τήν διαφοράν μόνον, δτι οι μέν Γκατζάλοι διετήρησαν τον Ισλαμισμόν, 

οί δέ Γκαγκαούζοι τον Χριστιανισμόν. Φρονοΰμεν δτι ή γνώμη αύτη είνε 

τολμηρά, απαιτείται δέ ακριβέστερα μελέτη τού ζητήματος τούτου. 

εΩς φαίνεται λοιπόν, εις τήν άφ5 ενός μέν υπό τού Δουνάβεως διαβρε- 

χομένην, άφ3 ετέρου δέ υπό τού ανατολικού Αίμου καί τού Εύξείνου Πόντου 

διαγραφομένην χώραν είχε συσσωρευθή τουρκικής προελεύσεως λαός, δστις 

επί αρκετά έτη διετήρει τήν ιδιαιτέραν έκάστης φυλής επωνυμίαν. Σύν τω 

χρόνφ δμως, δτε ή θρησκεία όριστικώς έχώρισε τήν τοιαύτην μάζαν τών 

τουρκικών φυλών εις δύο δλως διαφόρους υποδιαιρέσεις, οί μέν έξισλαμισθέντες 

έξ αυτών διετήρησαν καί μέχρι σήμερον διατηρούσι τήν γενικήν αυτών επω¬ 

νυμίαν Τούρκοι, οί δέ έκχριστιανισθέντες διετήρησαν τήν έπωνυμίαν 

Γκαγκαούζοι, ήτοι χριστιανοί Ουζοι ή Όγούζοι, ή καί έκχριστιανισθείσαι 

τουρκικαί φυλαί. 

Ή Τουρκική τότε χροιά τών μερών τούτων φαίνεται καί έκ τίνος γεω¬ 

γραφικού χάρτου τού Ο. «ΕίΙιποξταρΗΐο άε Ια Τιιπμιΐε άΈατορε» 

1861, ώς καί έκ τίνος Αγγλικού χάρτου τού 1867. 

’Έκ τίνος χρυσόβούλλου τού βασιλέως τών Βουλγάρων Άσέν Β', δοθέν- 

τος εις τούς εμπόρους τής δημοκρατίας Ραγούζης κατά τό 1230- 1231, μαν- 

θάνομεν δτι ή χώρα αύτη, εις ήν είχον συρρεύσει αί τουρκικαί φυλαί, έλέ- 

γετο «Καρβούνων χώρα», μέ πρωτεύουσαν Καρ β ου νάν (Βαλτσίκιον). 

Τό Βυζάντιον έστρατολόγει τούς κατοίκους τής χώρας ταύτης, ιδία τούς Ούζους, 

τό πλεΐστον χριστιανούς, εις τούς οποίους είχον δοθή καί αξιώματα έμπιστα. 

Ύπήρχον συντάγματα ούζικά, τά όποια δμως στελλόμενα εναντίον Τούρκων, 

1 ΒγζαπΙϊηοεΙ&νΐοα V, 1, Πράγα, 1933. 
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ηΰτομόλουν προς τούς ομοεθνείς των. Κατά τούτον τον τρόπον λοιπόν αί 

φυλά! αΰται τών Όγοΰζων δεν ή σαν οΰτε υποτελείς, οΰτε ανεξάρτητοι. 5 Η σαν 

μάλλον επικίνδυνοι εις τό κράτος, καθότι δεν ήδΰναντο νά χρησιμοποιηθούν 

εναντίον των διηνεκώς προς λεηλασίαν και άρπαγάς εισβαλλόντων εις τό 

βυζαντινόν κράτος βαρβάρων, 

Έν τοιαΰτη σοβαρά περιστάσει έπρεπε νά εύρεθή μέσον διά του όποιου, 

ενου μενών όλων των φυλών εις εν υπό μίαν διοίκησιν, νά ή δυνατό τις νά 

έπωφεληθή αυτών. Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος έξεΰρε τό μέσον τοΰτο και 

άνευ αναβολής έσπευσε νά τό θέση εις ενέργειαν, άφ’ οΰ ούτως έξετέλει καί 

καθήκον έξ ύποσχέσεως πρός τινα φίλον του, τον έκπτωτον σουλτάνον Ίζεδ- 

δίν, κατάλληλον, ώς έκ τοΰ εθνισμού καί τής θρησκείας του, ν’ άναλάβη την 

διοργάνωσιν τών φυλών τούτων. Ό Ίζεδδίν μετά των Χριστιανών εφέρετο ώς 

χριστιανός, μετά δέ των μωαμεθανών ώς μωαμεθανός-Τούρκος. 

Ό Ίζεδδίν Καϊκαβοΰζ 1, έκπτωτος σουλτάνος τοΰ Ίκονίου, καταδιωκό- 

μενος υπό των Μογγόλων, ήναγκάσθη νά ζητήση ά'συλον παρά τοΰ φίλου 

καί βασιλέως Νίκαιας Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου (1259), καί γήν πρός 

έγκατάστασιν έαυτοΰ καί των οπαδών του. Λαβών τήν συγκατάθεσιν αΰτοΰ, 

άπέπλευσε μετά τής μητρός του, χριστιανής ήδη, καί των οπαδών του πρός 

τον βασιλέα. Έκ τοΰ Όγουζναμέ 2 μανθάνομεν δτι ό Ίζεδδίν έφυγε κρυ¬ 

φίως έξ Ανατολής με τον στόλον του καί ήγκυροβόλησε περί τήν Βάρναν. 

Έν τοΰτοις ό Ίζεδδίν Καϊκαβοΰζ κατά τον Γρηγορών «αιτεί δυοΐν θάτερον, 

ή συμμαχίαν κατά των Σκυθών, ή γής Ρωμαϊκής άποτομήν τινα καί οΐονεί 

κληρουχίαν εις κατοικίαν μονιμωτέραν αΰτοΰ τε καί των άμα αΰτώ» 3. Έν 

αρχή ό Μιχαήλ άπέφευγε νά έκτελέση τήν παράκλησιν τοΰ Ίζεδδίν, δτε δμως 

τφ 1261 άνεκτήθη ή Κωνσταντινούπολή, οΰτος έπανακάμψας πανηγυρικώς 

εις αυτήν, άντελήφθη, δτι τά συμφέροντα τοΰ κράτους άπήτουν δπως καθι- 

δρΰση αυτεξούσιον κράτος εις τά βόρεια μέρη τής λεγομένης χώρας τών Κάρ¬ 

βουνων υπό τον Ίζεδδίν Καϊκαβοΰζ, φίλον του καί εκτελεστήν τών βουλών του 4. 

Ή καθίδρυσις αΰτη τοΰ κράτους τών Όγοΰζων υπό τον Ίζεδδίν είχε 

σκοπόν, ώς έρρήθη, νά χρησιμεΰση ώς προπΰργιον εναντίον τών ξένων 

εισβολών καί φόβητρον τών επιβουλών τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων έν 

Τυρνόβω Κωνσταντίνου τοΰ Τείχου, μεθ’ οΰ δεν εύρίσκετο ό Μιχαήλ εις 

1 Ίδέ καί Γ. Δ. Μπαλάστσεφ, «Ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ Η' ό ΠαλακΛόγος.. .» 

Σόφια, 1930. σελ. 6. 

2 Είναι Περσικόν χειρόγραφον τοΰ ΙΔ' αίώνος έν ιή βιβλιοθήκη τής Βιέννης άπο- 

κείμενον. 

3 Νικηφ. Γρηγορας, Α', σελ. 82, εκδ. Βόννης. 

4 Έν τω Όγουζναμέ άναγινώσκομεν: «Ό βασιλεύς εδωκεν αύτοΐς πρός εγκατάστα¬ 

σή τήν χώραν Δόμπρουτζαν, γήν εύκατοίκητον.. 
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καλάς σχέσεις. Ό Ίζεδδίν καθιδρΰσας τό κράτος Ιπέστρεψεν είς Κωνσταντι- 

νοΰπολιν, άφήσας τον θεΐόν του Σαρή - Σαλτοΰκ (1263) νά διοική. 

Επειδή ή έπισήμως άνεγνωρισμένη είς τό κράτος τοΰτο θρησκεία ήτο ή 

χριστιανική, μέ έξαρχον έν Καβάρνα υπό τό Πατριαρχείου τής Κωνσταντι- 

νουπόλεως, οί Γκαγκαοΰζοι, καθό χριστιανοί, έθεωρήθησαν ώς τό κύριον 

στοιχείου τοΰ κράτους, είς δ προσήρχοντο αί έκχριστιανιζόμεναι αλλαι τουρ- 

κικαί φυλαί υπό τήν επωνυμίαν Γκαγκαοΰζοι, ήτοι, χριστιανοί Όγοΰζοι ή 

Τοΰρκοι. Έκ μιας πατριαρχικής καί συνοδικής άποφάσεως, άποσπασθείσης 

εκ τής Νομικής συναγο^γής τοΰ Ιεροσολύμων Δοσιθέου φεροΰσης χρονολο¬ 

γίαν 1652 μανθάνομεν ή δτι ή Πατριαρχική εξαρχία τής Καβάρνης ήνώθη 

«μετά πάντων ορίων τε καί χωρίων:» μέ τήν επαρχίαν Βάρνης καί κατεκυ- 

ρώθη είς τον τότε αρχιερέα αυτής "Άνθιμον. 

Τό τή συμπράξει τοΰ Μιχαήλ Η' συμπηχθέν κράτος τών Όγοΰζων, είς 

τό οποίον άνεμίχθησαν καί οί έλθόντες Σελτζοΰκοι Τοΰρκοι τοΰ Ίζεδδίν, 

διαθέτου στρατόν καί στόλον, έλθόντα μετά τοΰ φυγάδος Σουλτάνου, ένεδυ- 

ναμώθη αρκούντως καί έφάνη είς πολλάς περιστάσεις χρήσιμον είς τον βασι¬ 

λέα Μιχαήλ. 

Άποθανόντος δμως τοΰ Σαρή - Σαλτοΰκ, αρχηγός τής χώρας τών 

Καρβοΰνων παρουσιάζεται ό Μπαλήκ έκ Τουρκικής γενεάς. Αί μετά τών 

διαδόχων τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου σχέσεις του είχον κατά τά άπομνημο- 

νεΰματα τοΰ αΰτοκράτορος Καντακουζηνοΰ ώς εξής: «Βασιλίς δέ ("Άννα) 

έπεί έώρα μόνην τήν Κωνσταντίνου πόλιν αυτή περιλειπομένην, (αί γάρ 

άλλαι σχεδόν πάσαι προσεχώρησαν βασιλεί τφ Καντακουζηνώ) πρός Μπαλίκαν 

τινα, τοΰ Καρβωνά άρχοντα πέμψασα πρεσβείαν έδείτο βοηθείν. Ό δέ ασμέ¬ 

νως τε έδέξατο τήν πρεσβείαν καί Θεόδωρον καί Τομπροτίτσαν τους άδελ- 

φοΰς, χιλίους στρατιώτας άγοντας επίλεκτους κατά συμμαχίαν έπεμψε τή 

βασιλίδι, ο" καί τάς κατά τον Πόντον παραθαλασσίους πόλεις δεόντως έπεισαν 

άποστήναι βασιλέιος καί τή βασιλίδι προσχα>ρείν ήλπισαν γάρ αΰτοΰς τι 

μέγα κατορθώσειν. Καί ή βασιλίς έδέξατο τους ανδρας μετά πολλής τής 

εΰμενείας καί τιμής καί τήν τε Άποκαΰκου τοΰ μεγάλου δουκός θυγατέρα 

συνώκισε τω Τομπροτίτσα, καί στρατηγόν απέδειξε τής Ρωμαίων στρατιάς» 2. 

Τον Μπαλήκ μετά τον θάνατόν του διεδέχθη είς τον θρόνον τών 

Όγοΰζων ό Δομπροτίτσας (1354), δστις, χάρις είς τούς συγγενικούς δεσμούς 

μετά τών βυζαντινών, έλαβε τίτλον δεσπότου. Κατά τήν κυριαρχίαν τοΰ 

Δομπροτίτσα τό δεσποτάτου τών Όγοΰζων απέκτησε μεγάλην ίσχΰν. Ό 

Δομπροτίτσας, δστις έκληρονόμησε τον στόλον τών Σελτζοΰκιον, έφρόντισε νά 

τον ενίσχυση καί διοργανώση. Κατ" εκείνην τήν εποχήν ή χώρα τών Καρ- 

ι Γ. Δ. Μπαλάστσεφ, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 16. 

2 Καντακουζηνοΰ, Ιστορία, Γ', σ. 585, έκδ. Βόννης. 
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βουνών (πρότερον μικρά Σκυθία) διά πρώτην φοράν έλαβε τό όνομα «χώρα 

του Δομπροτικίου», οΐ δέ μεταγενέστεροι Τούρκοι συγγραφείς την μετωνόμα- 

σαν Δόμπρουτσα. 

Άποθανόντος καί του Δομπροτίτσα τον διεδέχθη ό υιός του Ίωάνχος 

ή Ίβάγκος (1386), του οποίου ή μήτηρ, ως έρρέθη, ήτο Έλληνίς, κόρη του 

μεγάλου δουκός Άποκαύκου. Ό τελευταίος οΰτος δεσπότης των Όγοΰζων, 

μή δυνηθείς ν’ απόκρουση την έπίθεσιν του Μπαϊαζίτ Α' (1393), ύπήχθη υπό 

την κυριαρχίαν αύτοΰ καί οΰτω τό ανεξάρτητον επί 130 έτη κράτος των 

Όγοΰζων ή Γκαγκα-ούζων, ΐδρυθέν τω 1263, τη βοήθεια Μιχαήλ Η' του 

Παλαιολόγου, εν τή δυτική παραλία τοΰ Εύξείνου Πόντου, μέ ιδιαίτερον 

εξαρχον, υποκείμενον πνευματικώς τω Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 

διελΰθη πλέον διά παντός. 

Ό Έβλιά Τσελεμπή, δσπς έ'καμε την περιοδείαν του εις την Βουλ¬ 

γαρίαν κατά τον ΙΖ' αιώνα, άποκαλεΐ τήν Β.Α. Βουλγαρίαν «Ούζοι- 

Έ γιαλέ τ», έκ τοΰ οποίου φαίνεται δτι τά μέρη ταΰτα τής Βουλγαρίας έξηκο- 

λούθουν νά φέρουν τότε τό παλαιόν όνομα των Όγοΰζων. Ό ίδιος περι¬ 

γράφει τους κατοίκους τής Σιλιστρίας ως μέσου αναστήματος, σωματικώς 

υγιείς καί εύθύμους. Υπάρχει, λέγει, καί φυλή τις λεγομένη «τσιτάκ», 

οΐ όποιοι προήλθον από μίγμα Τατάρων, Βουλγάρων, Βλάχων καί Μολδο- 

βάνων. Αι γυναίκες των κρΰπτονται. Είνε λίαν ενάρετοι καί αΐδήμονές. Οΐ 

τσιτάκοι τιμούν τούς ξένους, τούς οποίους αγαπούν καί ξενίζουν. Ό λαός 

είνε ήπιος, ειλικρινής, με χαρακτήρα καλόν. Οι ραγιάδες (υπήκοοι) εις τό 

Χαδζή-όγλοΰ-Παζαρτζήκ λέγονται τσιτ ακίδες τής Δόβρουτζας, οΐ όποιοι 

έχουν ιδιαιτέραν κοινωνίαν. Οΐ κάτοικοι τής Δόβρουτζας καί Δελί-Όρμάν εινε 

ιδιαιτέρα φυλή. Είνε θαρραλέοι, ανδρείοι καί γενναίοι. Ό Έβλιά Τσελεμπής 

ευρίσκει διαφοράν καί εις τήν γλώσσάν των. 

Μετά τήν υπό των Όθωμανών κατάκτησιν τοΰ Όγουζικοΰ κράτους, 

μέγα μέρος τών Γκαγκαοΰζων ήναγκάσθη νά έξισλαμισθή. Οΐ λοιποί έκρυ- 

πτον επί αρκετόν χρόνον τήν χριστιανικήν των θρησκείαν, παρουσιαζόμενοι 

ώς πρεσβεΰοντες τον Μωαμεθανισμόν. Τοΰτο ήδΰναντο νά πράξουν λίαν 

ευκόλως, καθότι έξωτερικώς οΐ Γκαγκαοΰζοι διόλου δεν διέφερον από τούς 

Τούρκους, ούτε κατά τήν γλώσσαν, ούτε κατά τήν ενδυμασίαν. 

Γνωστόν τυγχάνει δτι μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ό κατα- 

κτητής σουλτάνος άνεγνώρισεν ώς κεφαλήν όλων τών όρ3οδόξων χριστια¬ 

νών, άνευ διαφοράς εθνικότητας, μόνον τον "Ελληνα Πατριάρχην Κων¬ 

σταντινουπόλεως. Καί έν όσφ μέν οι Τοΰρκοι έξηκολοΰθουν νά διατελοΰν υπό 

τήν μέθην τών επιτυχιών των, ούτε καν λόγος ήδΰνατο νά γίνη περί εκκλη¬ 

σιών καί σχολείων διά τούς ραγιάδες. Αί θρησκευτικοί διατυπώσεις έξετε- 

λοΰντο εις κατακόμβας. "Οταν όμως ό Πατριάρχης ήρχισε νά γίνεται δεκτός 

παρά τοΰ βεζΰρου, οΐ δέ αρχιερείς παρά τών πασσάδων, τότε μόλις οΐ χρι¬ 
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στιανοί ήρχισαν ελευθέρους νά εκτελοΰν τά θρησκευτικά των καθήκοντα καί 

νά φοιτούν εις σχολεία. Οΐ Γκαγκαοΰζοι, ώς χριστιανοί, άφέθησαν εις τήν 

πνευματικήν κυριαρχίαν τοΰ Πατριάρχου, δ στις εκυβέρνα αυτούς θρησκευ¬ 

τικούς καί ηθικώς. Μέγα μέρος αυτών έλαβον ελληνικήν παιδείαν καί ανα¬ 

τροφήν, καλούμενοι πλέον Έλληνες. "Εν μικρόν μέρος έμεινεν υπό τήν 

επιρροήν τών Βουλγάρων, καί έτερον τών Τοΰρκουν. 

Ήέπίδρασις αύτη όμως ολίγον συνέτεινεν εις τό νά αλλάξουν τήν γλώσσαν 

καί τά φρονήματά των. Έμειναν πιστοί εις τήν φυλήν, από τής οποίας 

προήρχοντο, ώς καί τά ήθη καί έθιμα. 

Ή τοιαύτη έπίδρασις έδωκεν αφορμήν εις πολλούς τουρκολόγους, μεταξύ 

τών οποίων καί εις τον ρώσον Μόσσκωφ, καί τον τσέχον ’Ίρετσεκ, νά 

νομίζουν, δτι υπάρχουν τριών ειδών Γκαγκαοΰζοι, ήτοι νΑ σηλ-(κυρίως) 

Γκαγκαοΰζοι, "Ελληνες - Γκαγκαοΰζοι καί Βούλγαροι - Γκα- 

γκαοΰζοι. *Ως ’Άσηλ-Γκαγκαούζους θεωρούν τούς τής Β. Α. Βουλ¬ 

γαρίας ζώντας μετά τών Τούρκων, εις τήν γλώσσαν, ήθη καί έθιμα τών 

οποίων δεν βλέπουν ξένην επιρροήν, "Ελληνας - Γκαγκαούζους δέ θεωροΰν 

τούς προς τον Εύξεινον ζώντας υπό τήν έπίδρασιν τών Ελλήνων καί Βουλ¬ 

γάρους τούς εις τό εσωτερικόν τής Βουλγαρίας, προς τό Προβαδί, Σούμλαν 

καί Σιλίστριαν κατοικοΰντας. 

Ούτω βλέπομεν, δτι οί υπό τήν βουλγαρικήν επιρροήν ζώντες Γκαγκαοΰ- 

ζοι λέγουν: σβετί (άγιος), κάκο (μεγάλη αδελφή) λέλια (θεία) κτλ., οί 

υπό τήν Ελληνικήν επιρροήν: άϊ (άγιος), άκόνα (εικόνα), Χριστός 

άνέστη, καλ’ ημέρα κτλ. καί οΐ υπό τουρκικήν άμπλά ή ντεντιά 

(μεγάλη αδελφή), τ ί ι ζ ε (θεία), π ο ύ τ τ α χ τ α σ ή (εΐκών) κτλ. 

Ό Μόσσκωφ ευρίσκει διαφοράν καί εις τήν γλώσσαν τών Γκαγκαού- 

ζων ιδία εις τό παρά τήν Βάρναν χοορίον Κεστιρίτς, τό όποιον έπεσκέφθη. 

Ούτω, κατ’αυτόν, τήν πρόθεσιν διά μερικοί άντικαθιστώσι διά τής ΐτσίν, 

άλλοι δέ διά τής κο μαγ ά, διότι οί μέν λέγουν: μπενίμ ΐτσίν, (δι’έμέ) 

σενίν ίτσίν, (διά σέ ) όνοΰν ΐτσίν, (δΓ εκείνον) άλλοι δέ: μπενίμ 

κομαγά, σενίν κομαγά, όνούν κομαγά(!), δπερ δεν είνε αληθές. 

Αφορμήν εις τό τοιοΰτο λανθασμένον συμπέρασμα έ'δωκεν εις τον μή γνωρί- 

ζοντα καλώς, ώς φαίνεται, τήν τουρκικήν Μόσσκωφ, ή φράσις τήν οποίαν 

ήκουσεν εις τό Κεστιρίτσι, ήτοι: μπού τεστί σού ίτσίν (ή στάμνα αύτη 

εινε διά νερόν). ’Άλλοι δέ έλεγον: μπού τεστί σού κομαγά, τό όποιον 

μεταφραζόμενον σημαίνει, ή υδρία αύτη χρησιμεύει διά νά βάλωμεν νερόν. 

Εις τήν πρώτην έκφρασιν γίνεται χρήσις τής προθέσεως ΐτσίν (διά), εις 

την δευτέραν δέ τοΰ ρήματος κόϊορουμ (βάζω, θέτω) καί επομένως άλλο 

τό ΐτσίν, άλλο τό κ ο μ αγ ά, καίτοι δΓ άμφοτέρων εκφράζεται ή αυτή έννοια. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπον ήπατήθη καί ό ’Ίρετσεκ νομίζαη’, δτι τό όνομα 

Δημήτρι οί Γκαγκαοΰζοι μετατρέπουν εις Δεμήρ: Τό Δεμήρ εινε μετά- 
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φρασις τοΰ ονόματος Σιδέρης (Σίδηρος), βουλγαριστί δέ Ζελέζο. 

Παρόμοια ονόματα μέ ο μαίαν κατάληξιν εινε και τά Γκαμπίσς \ Τατίσς, 

Πατίσς, Γεωργίας, Γκογκίσς, Κουλίσς, Πετροΰσς, Παροΰσς κτλ. ΕΙς τά κυρία 

ονόματα επισυνάπτεται πάντοτε και κοσμητικόν επίθετον ούτως: οΰζούν 

Γκαμπίσς (Γκαμπίσς ό υψηλός), δΐνάκ Τατίσς (Τ. ό παιγνιδιάρης) κτλ. 

Ηπατηθη επίσης ο Ιρετσεκ, ώς και πολλοί άλλοι τουρκολόγοι, παριστάνον- 

τες τά περί την Βάρναν χωρία Μπελά (’Άσπρος), Κουρού - Κιοϊ, Ταπτίκ, 

Καραχουσεΐν ώς Γκαγκαουζικά, ενώ εινε Ελληνικά έκβουλγαρισθέντα ήδη. 

Εν τούτοις ή γλώσσα των Γκαγκαούζων εινε μία καί ή αυτή ώς καί ή 

•θρησκεία των. Αί παρεισφρήσασαι ξέναι λέξεις εινε τοπικού χαρακτήρος. 

Εκ τής πολυετούς συμβιώσεως αυτών μετά των Σελτζούκων Τούρκων άφω- 

μοιώθη αρκετά ή γλώσσα αυτών μετά τής Όθωμανικής, άπεμακρύνθη δέ 

μεγάλως εκ τής Κουμανικής, καίτοι έν αρχή οΰτοι οί λαοί άπετέλουν έν έθνος. 

Τούτο άποδεικνύεται έκ των εύρεθέντων Κουμανικών χειρογράφων τοΰ 1303 

εις τό ιερόν τής εκκλησίας αγίου Μάρκου εις την Βενετίαν. Πρώτος ο τουρ- 

κολόγος Γγέζα Κούν 2 άπέδειξεν δτι τά ευρεθέντα χειρόγραφα εινε Κουμανι¬ 

κής γλώσσης, έπειτα δ’ό ακαδημαϊκός Β. Ρατλώφ 3 εξήγησε τό περιεχόμενον, 

συντάξας καί τον «Οοάεχ Οαπιοπΐοπε» 4. 

Χάριν περιεργείας παραθέτομεν έκ τοΰ χειρογράφου τούτου περικοπάς 

μετά παραβολής αυτών προς την Γκαγκαουζικήν καί την Ελληνικήν: 

Κονμανικά 5 Γκαγκαουζικά Ελληνικά 

Αρι Λουκάς αϊτιρ ! "Αι Λουκά ντέρ | Ό £'Αγιος Λουκάς 

ελμπανγγελιμ ΐτσιντέ: βανγελιονούν ίτσιντέ ^ λέγει εις τό Εΰαγγέλιον 

νατσικ μπουγγιούν χα- δ γγιούν χάτσαν | Τή ημέρα εκείνη δτε 

τσαν Χριστός τοκτί Χριστός ντογμούσς, [ ό Χριστός έγεννήθη 

κελντί φαριμταγιαζηνδα γγελμίσς ίντσέρ κίρά. | ήλθεν δ άγγελος εις την 

| ] πεδιάδα 

αϊττι κουτουτσιγγα κίμ ! ταντεμίσς τσομπανλαρά . καί εΐπεν εις τούς ποι- 

| κίμ ; μένας, 

1 Τό σς προφέρονται ώς τό γαλλ. σίι. 
2 Οεζ& Κιιιιπ, Οοάεχ Οιαπίίΐηϊοιίδ όίόΐϊοίΐιεο&ε αά ίεπιρίαηι άϊνΐ Μ^τοϊ νεηεΐ)3- 

ηπη, ρήπιιιπι εχ ΐπίε^Γο εάϊάίί... Βυθ^ρεδΙ 1880. 

3 \ν. X 3 <11 ο ί ί, ίϋΓΐπΒοΙιε 5ρΓ3(Λιη3ΐ;επ3ΐ όεε Οοάεχ (Ζπιη3πίοιΐ5, έν ΜειποίΓεΒ 
«3ε 1Άε3άέηιϊε ίηιρέπ3ΐε <3εε εεϊεηεεβ άεδαϊιιΙ-ΡέΐεΓεόοιίΓ^, I. XXXV, πο 6, δι-ΡέΙεΓδ- 

όοατ^, 1887. 

4 Ίδε καί δενέτίεπ δαίανίΐΐβ, υπ ηι&ηαβσηί είττεΐίεπ εη άϊβίεείε ίιίΓΟ, Ε,ε 

«Οοάεχ 0ιιηΐ3πίευ3». Εεΐιοδ ά’Οπεηί. 1911, σελ. 278- 286. 

5 Τά τ προφέρονται ώς τό γαλλ. ά. 

ίου » » » α. 

ΐ ώς εις την τουρκικήν λέξιν κηρήκ (σπασμένον). 
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κοϊνλαρ κιουντερ μαν ; κοϊνλαρί γγιουτερμισ- | οί δποΐοι έβοσκον τά 

σλέρ ! πρόβατα. 

ιανικλαρπρμαν σιζγγα | μπέν σιζέ σοϊλέριμ | Σάς αγγέλλω μεγάλη ν 

ουλου σαουντσ κιμ { μπιούκ σεβινμέκ μποΰ | χαράν, δτι σήμερον έγεν- 

μπιουγγι ου ν τοκτί γγιούν ντογντού κουρτα- 1 νήθη ό Σωτήρ δλου τού 

μπαρτσα αλαμ κουτκαρ- ράν ντίουμπιουτίουν | κόσμου, 

δατσι | τνουνιαϊ. 

Ή γλώσσα των Γκαγκαούζων έχει πολλά τά κοινά καί μέ την γλώσσαν 

τών Τούρκων τού Δελί-Όρμάν, Γκατζάλιδων. Ούτως, ενω οί Τούρκοι Όσμαν- 

λήδες ώς έπιβεβαιωτικόν μόριο ν μεταχειρίζονται τό έβετ (ναι), οί Γκατζά- 

λιδες καί Γκαγκαοΰζοι λέγουν: γ ι α ά. Οΰιω καί καβρά, αντί γκετίρ 

(φέρε), μετσικλί, (πανούκλα) γκιουβενδέ, γκιγκά κτλ. 

Οί Γκαγκα-ούζοι έφοίτων εις τά Ελληνικά σχολεία καί Έλλη νικάς 

εκκλησίας, ώμίλουν όμως πάντοτε την Τουρκικήν μεταχειριζόμενοι εις την 

γραφήν τά τής Ελληνικής γλώσσης στοιχεία. Βιβλία προς άνάγνωσιν μετε- 

χειρίζοντο τά Καραμανλίδικα Χ, καίτοι δέν ένόουν καί αυτά καλώς. Εις τάς 

εκκλησίας, δπου συνήρχοντο, Απόστολος, τό Εΰαγγέλιον καί τινες προσευχαί 
άνεγινώσκοντο Τουρκιστί. 

Ό υπό τούς Τούρκους δμως ζυγός αυτών δέν είχε παντελώς εξαλείψει 

εκ τής μνήμης των τήν ποτέ έλέυθέραν ύπαρξιν τοΰ κράτους τών Όγούζων, 

ούτε τήν έν Ρωσία διαμονήν αυτών υπό χριστιανικόν κράτος. Διό πάν¬ 

τοτε είχον τάς έλπίδας των εις τούς Ρώσους καί εκεΐθεν περιέμενον τήν 

ελευθερίαν. "Οτε τώ 1750 οί Ρώσοι ήρχισαν τούς πολέμους κατά τών Τούρ¬ 

κων, οί Γκαγκαοΰζοι δέν εβράδυνον να έπωφεληθούν τών πολέμων τούτων 

έπιστρέφοντες άθρόοι εις τήν Ρωσίαν. Κατά τούς πολέμους τοΰ Σοβαρώφ 

(1787 - 1791) μετώκησαν εις τήν Νοβορωσίσκην. "Έπειτα τφ 1801 - 1812 εις 

Βεσσαραβίαν, ένθα, ώς μάς γράφει ό Μόσσκωφ, υπάρχουν μέτοικοι Γκα- 

γκαούζοι υπέρ τούς 70,000. 

Κατά τό γερμανικόν Τσλαμικόν λεξικόν γενικώς δλος ό αριθμός τών 

Γκαγκαούζων εινε ώς έγγιστα 100,000. Έν Βεσσαραβία μεταξύ αυτών υπάρ¬ 

χει άνάμνησις διά τινα «Καπιτάν Δημήτρι«, θεωρούμενον Γκαγκαούζον, δστις 

έσωσε τήν ζωήν τού Νικολάου Α' από τίνος ά'ραβος. Οΰτος δ καπιτάν 

Δημήτρις εινε δ γνωστός λοχαγός τού ιππικού Βαθυκιώτης, δστις υπηρετεί 

υπό τον Σοβαρώφ καί Ρωμαντσώφ, άπέθανε δέ τφ 1820. Προς άνάμνησιν 

τούτου έν χωρίον τής Βεσσαραβίας ώνομάσθη Δημητρόβκα. 

1 Τουρκικά δι’ ελληνικών χαρακτήρων. "Ιδε Σ. Α. Χουδαβερδόγλου-Θεοδό¬ 

χου, Ή τουρκόφωνο; έλληνική φιλολογία. Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ., Ζ', σελ. 299-307. 
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Οΐ Γκαγκαοϋζοι έχουν σώμα κανονικόν, ανάστημα μέσον, στήθος ευρύ, 

χεΐρας καί πόδας ισχυρούς, επιδερμίδα μελαγχροινήν, ρίνα μεγάλην, οφθαλ¬ 

μούς καστανούς, κινήσεις εύτραπέλους, Αϊ παρθένοι είνε ώραϊαι μέ λευκήν 

επιδερμίδα, πρόσωπον στρογγυλόν καί πλήρες, στήθη ανεπτυγμένα. Κοσμούσι 

τό πρόσωπον μέ ψιμύθιον και τέχνητάς ελαίας. Αι νεάνιδες δεν κρύπτον¬ 

ται από τούς νέους, όταν όμως ομιλούν μετ’ αυτών κρύπτουν διά τών 

δακτύλων των τό στόμα. Ό Γκαγκαούζος εινε εύθυμος, γενναίος, γεν¬ 

ναιόδωρος μέχρι σπατάλης, φιλόξενος, φιλότιμος, εκδικητικός μέχρι θανάτου, 

ατρόμητος. Διά να απόδειξη την γενναιότητά του επιχειρεί επίφοβα κατορ¬ 

θώματα, πληγώνει εαυτόν διά μαχαίρας. Υπάρχουν περιστάσεις, καθ’ άς ό 

Γκαγκαούζος έκοψε τεμάχια κρέατος έκ τού ποδός του καί ψήσας, τά προσ- 

έφερεν ώς «μεζέν» είς διασκεδάσεις. Εις παρόμοιας περιστάσεις θραύει διά 

τών χειρών τάς ύάλους τών παραθύρων, καταιματώνων την χεϊρά του, κατα¬ 

κερματίζει διά τών όδόντων του ποτήρια. Τά τοιαύτα έθιμα έθεωρούντο επά¬ 

ξια αληθούς Γκαγκαούζου γνωρίσματα, ως φαίνεται και έκ τών έξης στίχων 

Γκαγκαουζικοΰ άσματος: 

Μεϊχανεγέ βαρμαλή Τό νά πηγαίνη εις τό καπηλεΐον 

τεσκιαχκιαρά τσατμαλή νά πειράζη τον κάπηλον 

Κατεχί κηρμάκ νά σπάνη τό ποτήρι 

έλινί σαρμάκ νά τυλίγη τό χέρι 

χοβαρδαιά χοβαρδαιά διά τον σπάταλον, τον άσωτον 

πέκ νάμδηρ. εινε πολύ τιμητικά. 

Οί Γκαγκαοϋζοι ήσχολοΰντο μέ την μεταξουργίαν, γεωργίαν, κτηνοτρο¬ 

φίαν καί ιδίως αμπελουργίαν. 

Είς την οικογένειαν ό άνήρ εινε ή κεφαλή. Εκείνος διατάσσει, ή γυνή 

υπακούει, Τό νά ενεργή ό άνήρ κατά τάς οδηγίας τής γυναικός, θεωρείται 

μικροπρεπές. Διά τοιοΰτον άνδρα λέγουν: «όνούν μπασσηνά φεσί καρή 

κόϊορ» (ή γυνή θέτει επί τής κεφαλής του τό φέσι). 

Θρησκευτικώς ό Γκαγκαούζος εινε φανατικός. Καί τάς λίαν μικράς θρη¬ 

σκευτικός διατυπώσεις έκτελεΐ ακριβώς μετά φανατισμού καί δταν ακόμη 

αύται άντίκεινται είς τά δόγματα τής θρησκείας. Ουδείς δύναται νά τον 

πείση περί τού εναντίου, διότι λέγει: «μποϊλέ μπουλντούκ, μποϊλέ 

γκιοτ ιουρετζέϊζ» (έτσι εΰρομεν, έτσι θά τό πηγαίνωμεν). Προσφέρει θυσίαν 

ζώα (κουρμπάν). Τήν παραμονήν τού νέου έτους καί τή 3 Φεβρουάριου 

(π. ήμ.), δσοι έχουν μόνον υιούς, προσφέρουν θυσίαν πετεινόν. 

Είς τούς τελευταίους πολέμους ώς στρατιώτης είς τά βουλγαρικά συν¬ 

τάγματα έδειξε μεγάλην ανδρείαν, ιδίως εις τάς επιθέσεις. 

'Όσον αφόρα είς τήν ενδυμασίαν, αύτη ήτο διάφορος κατά διαφόρους 

καιρούς. Είς τούς παλαιοτέρους χρόνους οί ανδρες έφόρουν «μπίρ γκτο- 
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τ λ ι ο ΰ τ σ α κ σ σ ή ρ », τά όποια τ\ σαν στενά «ποτούρια» (περ ισκελίδες εύρεΐαι) 

μέ γαϊτάνια φαρδιά είς τά κάτω μέρη καλούμενα «πατσιά», «δζαμαδάν», 

είδος γελέκου μέ διπλήν σειράν κομβίων από γαϊτάνι, «κοντόσς», κοντόν 

έπανωφόριον, τό όποιον ερρίπτετο επί τού αριστερού ώμου, «κουσσάκ,» 

εύρείαν ζώνην, μέ τήν οποίαν περιετύλισσε τήν όσφύν, καί άνωθεν έθετε τό 

«σιλιαχλίκ ι», «τσαλμά»ή «σερβιέττα», περιτύλιγμα τού καλύμματος 

τής κεφαλής. Είς τούς πόδας έφόρει «γεμενιά» (πέδιλα). Οί πλούσιοι έφό 

ρουν κοντά υποδήματα, τά όποια περιέβαλλον μέ ιδιαίτερα «καλτσούνια» 

μάλλινα «τομάκ» καλούμενα, τά όποια έκαλλωπίζοντο μέ φούντες. Αργό¬ 

τερα τό «μπίρ γκιοτλιοΰ τσακσσήρ» άντικατεστάθη μέ εύρέα «σαλβά¬ 

ρια» ώς τά τών Σμυρναίων. Έπί τής κεφαλής έθετον «τάκε» (κάλυμμα 

λευκόν) καί άνωθεν «φέσι» μέ «γιαζμά» (έπίδεμα). 

Τών γυναικών ή ενδυμασία εΐχέ τι δμοιον προς τήν τών γυναικών Τατά- 

ρων τής Κριμαίας. Έφόρουν «ντόν» (βρακί) «γκτομλέκ», (ύποκάμισον 

μακρύ) μέχρι ποδών, «αντερί», ένδυμα χονδρόν μακρύ μέ κοντά σχιστά 

μανίκια ώς καί από τά πλάγια, κοντόσς, φόρεμα κοντόν εξωραϊσμένον καί 

χρυσοκέντητον, «κου σ σάκ», ζώνην, «μαμούκα», περιτύλιγμα τής κεφα¬ 

λής, «φές», φέσι περιτυλιγμένον μέ λεπτόν ύφασμα «τσεμπέρ». Είς τούς 

πόδας έφόρουν «τερλίκια» καί ενίοτε, ιδία έν χειμώνι, «ναλίν ια». Αργό¬ 

τερα ήρχισαν νά επιθέτουν επί τού φεσίου κοσμήματα, ώς φλουριά, καί τότε 

ελέγετο «τάς τεπελίκ». Περί τον τράχηλον έθετον μαργαριτάρια, μαχμου- 

διέδες, κτλ. Άργότερον ήρχισαν νά φορούν καί «σαλβάρια». 

Είς τήν Κοναε όαηιοηόε ΜπδΐιΙηιειη ζό Ρορεεαι Γιώργας δημοσιεύει 

άρθρον έπιγραφόμενον, Εοε οποίοι, όπόθεν φαίνεται, οτι δεν γνωρίζει 

τούς Γκαγκαούζους. Είς τήν Δόβρουτζαν, λέγει, υπάρχουν 3628 Γκαγκαοϋζοι, 

τών οποίων τά ήθη είνε δμοια προς τά ήθη εκείνων, μεταξύ τών οποίων ζούν. 

Όλίγον είνε φιλόξενοι. Κατά τήν γλώσσαν, τήν όποιαν ομιλούν, δέν δύναν- 

ται παρά νά θεοορούνται ώς μουσουλμάνοι. Πρεσβεύουν τήν Ελληνικήν ή 

Βουλγαρικήν χριστιανικήν θρησκείαν. Φιλάργυροι μέχρι γλισχρότητος. Κατά 

τινα παράδοσιν οί Τούρκοι έκοπτον τήν γλώσσαν εκείνων, οί όποιοι ήρνούντο 

νά δεχθούν τον ισλαμισμόν. Οί γονείς, οί όποιοι είχον ύποστή τήν ποινήν 

αυτήν, δέν ήδύναντο νά διδάξουν εις τά τέκνα των τήν εθνικήν των γλώσσαν 

καί ώς έκ τούτου ταΰτα ήναγκάζοντο νά μάθουν τήν Τουρκικήν 2. 

Εις τό εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Έλευθερουδάκη άναγινώσκομεν τά εξής: 

Γαγαοΰζοι: Βούλγαροι έκτουρκισθέντες (!!), αλλά διατηρήσαντες 

τήν χριστιανικήν θρησκείαν. Κατφκουν προ τού παγκοσμίου πολέμου κατά 

ι Τοιιιε I, Ρ3.Π5, Όέοβιιιϊ)Γ6 1906, Ροριιίαΐίοηε ηΐϊΐΒΐιΙιηεηεΗ <4ε 1& Κοαποπίε, σ. 196- 
III. «1.63 £&&3ΐιΙοϊ =. 

2 Πρβλ. Μελετίου Πηγή, έτππτολή 200 ή. — Ύψη λά ντ ο υ, Τα μετά τήν “Αλω- 

σιν, σελ. 117. — Ε. Ουιπ-ΐβΓβ, Οοΐΐβοΐίοπ άε άοοιιπιεπίδ ΐπέάίίε, I δέτΐε, Τοιτιε III, 
Ρ&ΓΪ5 1653. 
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μήκος τής Ευρωπαϊκής ακτής του Ευξείνου από τής Βάρνης καϊ των περι¬ 

χώρων αυτής μέχρι τής Ρωσικής Βεσσαραβίας, ένθα πολυπληθείς εΰρίσκον- 

ται εις την περιφέρειαν του Ίσμαηλίου, την περιελθουσαν μετά τον πόλεμον 

είς την Ρουμανίαν, ασχολούμενοι ώς επί τό πλεΐστον εις την αλιείαν καί 

την ανθρακοπαραγωγήν. Έκ τής μετά τών Τούρκων αναστροφής διετήρησαν, 

ώς καί πολλοί άλνλοι χριστιανοί τής βορείου Θράκης, την συνήθειαν τής 

προσφοράς θυσιών έκ ζώων, αΐτινες ονομάζονται ΰπ’ αυτών ώς καί παρά 

Τουρκοις «κουρμπάν». 

Ό ’Τρετσεκ θεωρεί τους Γκαγκα-οΰζους ώς προερχόμενους έκ παλαιάς 

τουρκικής φυλής, ή οποία μετωκησεν εις τό τότε βουλγαρικόν βασίλειον καί 

έδέχθη τον χριστιανισμόν ένωρίτερον τής υπό τών Τούρκων καθυποτάξεως. 

Ό καθηγητής του έν Σόφια πανεπιστημίου Στ. Μλαδένωφ έν συμπερά- 

σματι μελέτης του περί τών Γκαγκαοΰζων εις τό περιοδικόν «Βουλγαρική 

ιστορική βιβλιοθήκη» 1931, τόμον Iέπιλέγει: 

«Οί Γκαγκαοΰζοι υπό γλωσσολογικήν έποψιν δΰνανται νά θεωρώνται 

ώς άμεσοι απόγονοι τόσω τών Βουλγάρων του Άσπαροΰχ, δσω καί τών 

Κουμάνων ή Ούζων (Όγοΰζων), ίσως δέ ή διαφορά «βοΰλγαροι Γκα¬ 

γκα ο ΰ ζ ο ι» καί « ’Ά ση λ Γκαγκαοΰζοι» στηρίζεται επί τής διαφόρου 

προελεΰσεως αυτών, δηλ. ίσως, οί μέν Βούλγαροι Γκαγκαοΰζοι είνε απόγονοι 

τών πρώτων Βουλγάρων του Άσπαροΰχ καί διά τοΰτο θεωρούνται καί ονο¬ 

μάζονται «Βούλγαροι», οί δέ «’Ά ση λ Γκαγκαοΰζοι» καλούμενοι, 

τών Κουμάνων, οί όποιοι είνε πλησίον τών Βουλγάρων». 

Πρώτος ό Ιωάννης Νικολάου, ό συγγραφεΰς τής «Όδησσοΰ» (Βάρνα) 

εκφέρει γνώμην, ότι οί Γκαγκαοΰζοι υπάγονται εις την μεγάλην Τουρανικήν 

φυλήν, «οΐτινες έπέδραμον κατά την δεκάτην εκατονταετηρίδα ?) ολίγον πρό- 

τερον ή ύστερον εις τά ανατολικά μέρη τής Ευρώπης, καί διελθόντες τον 

’Ίστρον ποταμόν έγκατεστάθησαν εις τά δυτικά παράλια τοΰ Ευξείνου Πόν¬ 

του περί την Δόβρουτζαν, μέχρι Βάρνης, κυριαρχήσαντες μάλλον ή ΰποταχ- 

θέντες εις την καθεστώσαν αρχήν». («Όδησσός», σελ. 135). 

Ό καθηγητής τοΰ έν Σόφια Πανεπιστημίου Α. Ίσσίρκωφ 1 λέγει τά 

εξής περί Γκαγκαοΰζων: «Οί Γκαγκαοΰζοι είναι ορθόδοξοι, άλλ’όμιλ,οΰν την 

τουρκικήν γλώσσαν. Ευκόλως εξελληνίζονται ή έκβουλγαρίζονται. Υπάρχουν 

Γκαγκαοΰζοι Βούλγαροι, οΐτινες όμιλοΰν την τουρκικήν, άλλ’ έχουν έθιμα 

καί άσματα βουλγαρικά. Οί Γκαγκαοΰζοι κυρίως ζοΰν περί τήν Βάρναν καί 

Βαλτσίκιον. Ό αριθμός αυτών ανέρχεται εις 10.175 ψυχάς». 

Τήν ετυμολογίαν τής λέξεως «Γκαγκαούζ» πολλοί τουρκολόγοι, φιλό¬ 

λογοι καί αρχαιολόγοι προσεπάθησαν νά καθορίσουν. Χάριν περιεργείας 

άναφέρομεν έξηγήσεις τινάς. 

5 Α. Ίσσίρκωφ, Βουλγαρία· γεωγραφικαί σημειώσεις Σόφια 1910 σελ.· 142. 
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Ό ακαδημαϊκός Ράτλωφ υποθέτει ότι είνε λέξις συνεπτυγμένη έκ τοΰ 

άγκοΰζή δγκοΰζ (οΰζ) μετά τής γ κ α ή γ κα γκ ά, γνώρισμα ιδιαιτέρας 

γενεάς τών Άγοΰζων. Ό τουρκολόγος Μόσσκωφ υποθέτει οτι τό γκαγκ 

είναι γνώρισμα τής φυλνής τών Ούζων. Ό Δημητριάδης (Ειδήσεις αρχαιολο¬ 

γικά!- Βάρνα 1909) κάμνει τό εξής συμπέρασμα. Έ προσθήκη γκα ή γκα¬ 

γκα είνε πρόδεσις σημαίνουσα γενεάν. Άρα γκαγκα - οΰζοι, απόγονοι 
τών Ούζων \ 

Ό προαναφερθείς συγγραφεΰς τής «Όδησσοΰ» Ί. Νικολάου σχετίζει 

τήν λέξιν γκαγκαοΰζ μέ τήν λέξιν τοΰ Όμήρου άγαυοί (Όμ. Ίλ. Ν. 5.), 

οΐτινες ή σαν, λέγει, οί παλαιότεροι κάτοικοι τών μερών αυτών, ή, μέ εκεί¬ 

νους, οΰς αναφέρει ό Πλίνιος, ώς Καττοΰζους, Κροβοΰζους: «έν τε τοΐς 

πέριξ τόποις καί υπέρ τήν πόλιν ταΰτην (Όδησσόν) ήρχον οί Κροβοΰζοι, έθνος 

θρακικόν ή γετικόν, έκτεινόμενον ίκανώς καί κατέχον τά ΰπερκείμενα τών 

παραλίων τοΰ Ευξείνου Πόντου μέρη από τοΰ ποταμοΰ Πανησοΰ (Κομτσί), 

μέχρι τών Κρουνών, (χωρίον, πλησίον τής πόλ,εως Βαλτσικίου, καλιοΰμενον 

σήμερον Έκρέννε) είτα δέ τών Πυγμαίων έθνος λέγεται, ότι ΰπήρχεν, οΰς 

τινες βάρβαροι Καττοΰζους καλοΰσι πιστεΰοντες, ότι έφυγαδεΰθησαν υπό τών 
γερανών» (Πλ. β. Δ. κεφ. 18). 

Ό βοΰλγαρος αρχαιολόγος καί βυζαντιολόγος Γ. Μπαλαχστσεφ 2 νομί¬ 

ζει, οτι οί Γκαγκαοΰζοι έ'λαβον τήν επωνυμίαν των έκ τοΰ ονόματος τοΰ 

ίδρυτοΰ τοΰ κράτους τών Όγοΰζων Καϊκαβοΰζ, καθότι υπό τών ανατο¬ 

λικών εθνών τό κ προφέρεται ώς γκ ή γγ’ οΰτω προφέρουσιν: αντί Κάλατα 

— Γκάλατα, αντί καμπάκ — γκαμπάκ, αντί κουρμπάν — γκουρμπάν, αντί 

Καϊκαβοΰζ— Γκαγκαοΰζ. Έν τοΰτοις δεν συμμεριζόμεθα τήν γνώμην ταΰ¬ 

την καί τό συμπέρασμα, καθότι οί Γκαγκαοΰζοι δεν άντικαθιστοΰν, όπως τά 

άλλα έθνη τής Ανατολής, τό κ διά γκ. Τουναντίον, τό διαφυλάττουν. Οΰτω 

λοιπόν λέγουν: Κάλατα, οΰχί δέ Γκάλατα- καμπάκ, οΰχί γκαμπάκ- κουρμπάν, 

οΰχί δέ γκουρμπάν Καϊκαβοΰζ, οΰχί δέ Γκαϊκαβοΰζ. Έκτος τοΰτου, οί έπελ- 

θόντες οπαδοί τοΰ Τζεδδίν Καϊκαβοΰζ πρώτοι θά έλέγοντο Γκαγκαβοΰζ, 

οΰχί δέ Τούρκοι Σελτζοΰκοι. Ή επωνυμία γκαγκαοΰζ έπεβλήθη εις τούς 

οπαδούς τοΰ Καϊκαβοΰζ έκ τών εκεί εόρισκομένων φυλών, τών ήδη καλου- 

μένων γκαγκαοΰζ, μετά τον έκχριστιανισμόν αυτών. 

Έκ τών άνω φαίνεται, ότι ποικίλοι συγγραφείς ποικίλος άπεφάνθησαν 

περί τής σημασίας τής λόξεως γκαγκαοΰζ καί περί τής έθνικότηιος τών 

Γκαγκαοΰζων. "Ολοι όμως είνε σΰμφωνοι οτι οί Γκαγκαοΰζοι είνε τουρκικής 

φυλής τών Όγοΰζων ή Γαοΰζων, εις τό εθνικόν όνομα τών οποίων προστί¬ 

θεται τό γκα ή γκαγκα, σημαίνον ιδιαιτέραν τινά φυλήν τών Όγοΰζτον. 

ι Προσθέτομεν οτι τουρκιστί γκάγκα=;γρυπός, γρυπόρρινος, οΰς δέ, καί όγούζ 

ή ούγούζ = χωρικός, έξωμερίτης (Σημ. Σ. Α. X. Θ). 

2 Ένβ5 άνωτ. σελ.. 19. 
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Ήμεΐς, βασιζόμενοι επί τής άντιλήψεως, την οποίαν έχει ό γκαγκαουζικός 

λαός, περ'ι τής σημασίας τής λέξεως γκαγκαοΰζ, άποφαινόμενα, ότι 7] λέξις 

αΰτη δεν εΐνε γνώρισμα ούδεμιάς φυλής, γενεάς ή έθνους, άλλα σημαίνει 

χριστιανόν ορθόδοξον. Δι’ αυτό δέ ακριβώς και ή ιστορία δεν αναφέρει ουδε- 

μίαν φυλήν ή έθνος μέ την επωνυμίαν ταΰτην, καίτοι οί Γκαγκαοΰζοι μέχρι 

σήμερον ύφίστανται, διατηροΰντες την γλώσσαν, τα ήθη και έθιμα αυτών. 

Οΰτε δέ ονόματα χωρίων υπάρχουν ύπενθυμίζοντα την ποτέ ΰπαρξιν αυτών, 

εν φ άλλα έθνη ή άλλαι φυλαί, τών οποίων σήμερον οΰτε ίχνος υπάρχει, 

άφήκαν ΐχνη εις τε την ιστορίαν, καί εις ονόματα χωρίων, ένθα ποτέ έζησαν 

Πετσενέγοι, Κουμάνοι, Οΰζοι κτλ., Πετσενάγ, Κουμάνοβο, Οΰζλάρ, Χοροζλάρ 

κτλ. Ή επωνυμία άρα τών Γκαγκαοΰζων δέν σημαίνει φυλήν ή έθνος τι, 

άλλα χριστιανόν τουρκικής δγουζικής φυλής. Καί αυτός ό 

Γκαγκαοΰζος ερωτώ μένος τί σημαίνει γκαγκαοΰζ, άπαντα, χριστιανός. 

Τό δτι δέ τών Γκαγκαοΰζων ή εθνική επωνυμία εινε Τούρκοι, φαίνεται 

καί εκ του εξής: έρωτών ό Γκαγκαοΰζος, άν γνωρίζουν τήν γλώσσαν του, 

λέγει: «σέν τιοΰρκτσια μπιλίορμουσουν;» ήτοι, σύ τουρκικά 

γνωρίζεις; ουδέποτε όμως λέγει, «σέν γκαγκαοΰζτσα μπιλίορμου¬ 

σουν», ήτοι, «γνωρίζεις Γκαγκαουζικά;» άναγνωρίζων ούτως, οτι ή γλώσσα 

του είνε ή τουρκική. Αποφεύγει δέ νά λέγεται Τοΰρκος, διότι ή λέξις αΰτη 

έγεινε ταυτόσημος μέ τήν λεξιν μωαμεθανός ή μουσουλμάνος, τον όποιον 

μισεί. Μόνον δέ δταν πρόκειται νά όμιλήση περί τών τουρκικών αύτοΰ ηθών 

καί εθίμων, άναγνωρίζει δτι εινε Τοΰρκος λέγων : «μπίζ Τι ου ρ κ μέν ιζ», 

ήτοι εκ παλαιάς τουρκικής φυλής. 

Διά τον Γκαγκαοΰζον θρησκεία καί έθνικότης είνε έν καί τό αυτό, ώς εις 

τους Λεβαντίνους. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται καί έκ τών εξής Γκαγκαουζικών στί¬ 

χων συντεθέντων κατά τον άπελευθερωτικόν άπό τών Τοΰρκων πόλεμον, δτε 

οι Γκαγκαοΰζοι ΰπερήσπισαν γενναίως μόνοι τήν Καβάρναν έκ τών επιθέσεων 

τών Κιρκασιών καί μπασιμποζοΰκων Τοΰρκων, υπό τήν αρχηγίαν τοΰ συμ¬ 

πολίτου αυτών Άμηρά *. 

Άγλέμε μπέ νινέμ, άγλέμε, μπιζ γκένε γκελίριζ Χριστιάν, όγρουνά μπίζ 

κάν ντιοκέριζ. 

ήτοι' μή κλαΐε, μάννα μου, μή κλαίε, ήμεΐς πάλιν θά έλθω μεν, διά τούς χρι¬ 

στιανούς ήμεΐς χΰνομεν αίμα. 

Οΰτε οί Καραμανλήδες 2, οΰτε οί Βούλγαροι ή "Ελληνες χριστιανοί όμι- 

λοΰντες τήν τουρκικήν θεωρούνται Γκαγκαοΰζοι, άλλ’ ώς ξένοι, καί μέ δυσπι¬ 

στίαν γίνονται δεκτοί. Διά ταΰτα, δταν θέλουν νά βεβαιωθούν άν ό συνομι- 

5 "Ιδε «Σφαγα'ι έν Καβάρνη», έπος ύπό Δ. Κ. Κράχτογλου, Άθήναι 1878. 

2 "Ελληνες της Ανατολής τουρκόφωνοι, Είς τήν Βουλγαρίαν υπάρχει καί χωρίον 

Κ αραμανλή. 
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λητής των είνε Γκαγκαοΰζος, έρωτοΰν: «σέν μιλλέτ μι σίν;» ήτοι, σύ 

άπό τό έθνος είσαι, δηλ. Γκαγκαοΰζος; 

Τινές τών συγγραφέων, μεταξύ τών οποίων καί ό ’Τρετσεκ, λέγουν δτι 

δήθεν οί Γκαγκαοΰζοι θεωρούν τήν επωνυμίαν των υβριστικήν καί αποφεύ¬ 

γουν νά τήν αναφέρουν. Τουναντίον, ό Γκαγκαοΰζος, δταν πρόκειται νά επι- 

τείνη τήν εθνικότητά του, μεθ’ υπερηφάνειας λέγει: «μπανά Γκαγκαούζ 

ντερλέρ,» ήτοι εγώ δέν είμαι τυχαίος, άλλά ένδοξος Γκαγκαοΰζος. 

Είνε αληθές δτι ενίοτε έρωτώμενος περί τής εθνικότητάς του, ιδίως ύπό 

τών άρχών, άπαντα δτι είνε χριστιανός, αποφεύγων νά λέγεται Γκαγκαοΰζος. 

Τοΰτο πράττει, διότι αί άρχαί δέν άναγνωρίζουν Γκαγκαουζικόν έθνος. 

Οΰτω λοιπόν, ώς εΐδομεν, οί Γκαγκαοΰζοι έν άρχή ώς Όγοΰζοι ή Οΰζοι 

έδρασαν είς τάς Ρωσικάς στέππας, έπειτα ώς υποτελείς είς αυτούς καί είς 

τούς Βυζαντινούς, καί τέλος, ύπό τον Καϊκαβούζ, ώς αυτεξούσιον κράτος μέ 

χριστιανικήν θρησκείαν, έπιβαλόντες είς όλους τούς έπήλυδας τήν επωνυμίαν 

των, Γκαγκαοΰζοι, ήτοι εκχρ ιστία ν ισθέντες Όγοΰζοι. 

Ύπό τον τουρκικόν ζυγόν άκραδάντως διετήρησαν τήν θρησκείαν των 

παρ’ δλους τούς διωγμούς είς διαφόρους δεινάς περιστάσεις, συγχωνευόμενοι 

μάλλον μετά τών Ελλήνων ύπό τήν πνευματικήν κυριαρχίαν τών οποίων εύρί- 

σκοντο, ή άλλων εθνών. Διετήρουν είς τάς πόλεις καί χωρία, ένθα υπήρχε 

πλειονότης Γκαγκαοΰζων, ελληνικά σχολεία, ένθα έλάμβανον ελληνικήν έκπαί- 

δευσιν καί ανατροφήν γενόμενοι μέχρι φανατισμού ύπέρμαχοι τοΰ ελληνι¬ 

σμού ούτως ώστε, έν ανάγκη, νά είνε πάντοτε είς τάς πρώτας γραμμάς, ύπερ- 

ασπίζοντες τά ελληνικά συμφέροντα. 

Κατά δέ τήν ελληνικήν έπανάστασιν (1821) επίσης έδειξαν τήν προς τον 

ελληνισμόν κλίσιν καί αγάπην, πολλοί έξ αυτών έγγραφέντες εις τά επανα¬ 

στατικά τών Ελλήνων σώματα, άλλοι δέ καί άπαγχονισθέντες ύπό τών Τούρ¬ 

κων ώς μέλη τής «Φιλικής εταιρείας» ι. "Αλλοι βία στρατολογηθέντες έν 

Βάρνη καί καταταχθέντες εις τον Τουρκικόν στόλον, ηύτομόλησαν μέ κίν¬ 

δυνον τής ζωής των καί εσώθησαν είς τούς ελληνικούς λιμένας 2. 

Μετά τήν άπελευθέρωσιν όμως τής Βουλγαρίας, άφ’ ενός μέν ή έπιβλη- 

θεΐσα γενική αναγκαστική φοίτησις είς τά βουλγαρικά σχολεία, άφ’ ετέρου 

δέ ή στρατιωτική θητεία, ή εκκλησία ώς καί τά συνοικέσια μεταξύ Βουλγά¬ 

ρων καί Γκαγκαοΰζων, τά όποια πρότερον δέν έγίνοντο, συν τώ χρόνφ συν- 

έτεινον ούχί μόνον είς τήν ύπό τών Γκαγκαοΰζων έκμάθησιν τής βουλγαρικής 

γλώσσης, άλλά μεγάλως καί είς τήν μετά τών Βουλγάρων συγχώνευσίν των. 

Καί διά τοΰτο ολόκληρος ή τών Καρβούνων χώρα, ή οποία προ τής άπε- 

λευθερώσεως ήτο πλήρης Γκαγκαοΰζων καί Τοΰρκων, πολλοί τών οποίων ήδη 

ι νΙδε έφημερ. «Μακεδονίαν»—Θεσσαλονίκης, 13 Νοεμβρίου 1930, άρθρον «Οί Βαρ- 

ναΐοι κατά τήν Έλλην. έπανάστασιν*. 

2 Αυτόθι. 
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μετηναστευσαν, ελαβε χροιάν καθ ολοκληρίαν βουλγαρικήν μετά πάροδον 
δε οχι πολλών ετών η ιστορία θ’ άναφέρη ίσως μόνον τό όνομα Γκαγκαοΰζ, 

χωρίς νά ύπάρχη οΰτε εις τοιοΰτος, δπως συνέβη με τούς Πετσενέγους, Κου- 
μάνους, Οΰζους καί λοιπούς. 

Μεθ δλα ταϋτα όμως οΐ γεροντότεροι τούτων διετήρησαν καί μέχρι 
σήμερον την συνείδησιν τής ιδιαιτέρας των έθνικότητος, μή λησμονούντες 
εν ευθΰμοις στιγμαΐς ν’ αναφέρουν καί την έρυθράν των σημαίαν φέρουσαν 
ως εθνόσημου τον πετεινόν εις τό κέντρον καί έλπίζοντες ημέραν τινά νά 
ιδουν ταυτην παλιν να κυματίζη επί τοΰ Τσαρικμάν (υψώματος εν Καβάρνη), 

δπου θά συνελθουν ολοι οί Γκαγκαοΰζοι, διά νά άνασυστήσουν τό δωΛυθέν 
ποτέ αυτών κράτος τών Όγούζων ή Γκαγκαοΰζων! 

I. Πόλεις καί χωρία Γκαγκαουζικά έν Βουλγαρία καί Δόβρουδζα, ών τά 
περισσότερα καί σήμερον κατοικοΰνται υπό Γκαγκαοΰζων λ 

Άβρέν, Άλακλή, Βαλτσίκιον, Βάρνα, Βοεβόδα-κιοϊ, Γιαζηδζηλάρ, Γιαλή- 

οΰτς-ορμαν, Γκιαούρ - σουδζοΰκ, Γκί-όρμάν, Γκιουζγκιουμπέν, Δερέκιοϊ, 

Δζαφερλί, Δζεβιζλί, Δζιζδαρ - κιοϊ, Δουρμοΰς - κιοϊ, Ένί - κιοϊ, Ένί - μαχαλέ, 

Ετίμ-έλί, Ιλανλήκ, "ίμροχόρ, Ίουσενλί. Καβάρνα, Καδήκιοϊ, Καΐκι, Καληκ- 

τσή, Καλαϊδζή-δερέ, Καπουδζή-δερέ, Καρά-άγάτς, Καραδζαλάρ, Καρά-Κούρτ, 

Καραληλαρ, Καράπτσα, Καρά - λέζ, Κασημλάρ, Κερεμέτ, Κεστιρίτς, Κεαγιά- 

βέη, Καρλή βέη, Κηζηλδζαλάρ, Κονάκ, Κορκοΰτ, Κουγιουδζοΰκ, Κούρτ- 

πουνάρ, Μαγκάλια, Μαλκότς, Μάλκο - τσαμουρλοΰ, Μαχαλίτς, Μιχάλ-βέη, 

Μπουρανλάρ, Όμούρ - φακή, Παζαρδζήκ, Σαρή - μεσσέ, Σήρτ - κιοϊ, Σιλί- 
στρια, Σουλτανλάρ, Σουδζοΰκ, Σσάμπλα, Σσατή-κιοϊ, Σσεχίτ-Άχμέτ, Σσοΰμλα, 

Γαπτηκ, Τεκε, Τεκε-Κόζλουδζα, Γεστιδζί, Τούρκ-Σιουτσοΰκ, Χαδζή-μπαϊράμ, 
Χαμπαρλήκ. 

Εκτός τών άνωθι πόλεων καί χωρίων ύπήρχον άλλοτε καί άλλα χωρία 
Γκαγκαουζικά έν Βουλγαρία, άτινα σήμερον έξέλιπον, τών Γκαγκαοΰζων 
μετοικησάντων εις Ρωσίαν. 

II. Πόλεις καί χωρία έν Βεσσαραβία, κατοικοΰμενα υπό Γκαγκαοΰζων 2. 

Αβδερμά, Αλεξανδρόβσκα, Βάλε - Περζέ, Βολκανέστι, Γιουτλοϋ - κιοϊ, 

Δζαλτάΐ, Δημητρόβκα, Διζίνδζα, Ένί-κιοϊ, Έτουλία, Καζαγιακλή, Καρά- 

άγάτς, Καρά - κοΰρτ, Καρλήκ, Κηπτσάκ, Κιριετλοΰγγα, Κογγάς, Κόπ-κιοϊ, 

Κομπράτ, Κουρδζή, Λαρζιάνκα, Μπαλμπόκα, Μπαουρδζή, Μπάσς - κιοϊ, 

Μπολγράδ, Μπέσς - άλμά, Μπουλγαριό, Ταμπάκ, Τάσς - μπουνάρ, Τρωϊάν, 
Τσεσσμέ-κιοϊ, Τσόκ-μεϊδάν, Φρεκατσέϊ, Χαϊδάρ. 

Έν Βάρνη, 1933. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΜΑΝΩΦ 

%τ· νσκί)> Γκαγκαοΰζοι, έκδοσις βουλγαρικής Ακαδημίας, Βιβλ. 
Λΐ, 1915 σελ. 50- Μιλετιτς, Περιοδικόν σύγγραμμα, ΜΣΤ'. 1905, Σόφια, σ. 258-259. 

2 ’ΊδεΠ Α. Μοσσκώφ, - Γκαγκαοΰζοι», 1900, Μπενδερέβσκαγο ούεζδά, ΜΔ άρ. ΐ| 
σελ. 7, καί Μ ίλετιτς, περιοδικόν σύγγραμμα, ΜΣΤ’ σελ. 256. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΕΛΜΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων (ΟοΙΙοοίΐοη άο Βοηγ§ό- 

§ηε, τόμ. 78, άριθμ. 58) φυλάσσεται ανέκδοτος επί περγαμηνής πιστοποίη- 

σις (νΐάίηιαδ) τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Πατρών Άντέλμου 1 καί τοΰ επι¬ 

σκόπου τής έν Σαβοΐα Μ αυριανής (σήμερον: Μαυπεπηθ, δβίηΙ-.Ιββ,η άο 
Μ&απεηπε) Άμεδαίου 2, άπολυθεϊσα την 28ίυ Αΰγοΰστου 1238 καί έπικυ- 

ροΰσα σύγχρονον αντίγραφου βοΰλλας τοΰ πάπα Οΰρβανοΰ τοΰ Β'(1 Νοεμ¬ 

βρίου 1088) 3. Τό κείμενον τής πιστοποιήσεως ταΰτης, από τής οποίας κρέ- 

μαται ή κηρίνη σφραγίς τοΰ Παλαιών Πατρών Άντέλμου, έχει ώς εξής: 

Νοδ Απίοίπιαδ ϋ(6)ί οτ(αίί)3. Ρ&ίΓ&οφδΐδ) Ατο1ιίβρ(ί5)ο(οριΐδ), (εΐ) 

Απΐ6άε(υδ) Μβιιπίΐηεη(δίδ) ερ(ΐδ)φριΐδ). Νοΐιι(ηι) ίαοίπφδ) ΐϊπίν(6Γ)δίδ 
ρ(Γαε)86η1β$ ΗΐΙ(εΓ)&8 ίηδρεοΐιιπδ ηοδ ρ(Γ»φεη8 ρήνίΐ6£ίιι(χη) ηοπ | 

οαποε11α1:ιι(πι), η(οη) εώοΐϊίιπη, ηοπ ίη αΐίς(ηα) δΐιί ρ(ατ)1:6 νίοίαΐιιπι 

1 Ό πρώτος αρχιεπίσκοπος Πατρών φέρεται ενίοτε υπό τό όνομα ’Άνσελμος. Δέον 
νά παρατηρηθή ότι εις τά δύο πρωτότυπα έγγραφα, τά όποια διεσώθησαν μέχρις ημών, 

απαντάται ό τύπος ΑηΙεΙηιιΐδ· συνήθως τό όνομα τούτο γράφεται Απίΐιβίιητίδ (υπάρχει 
καί άγιος ΑηΐΗεΙηιαδ, 1105-1178), θά ήδυνάμεθα δε νά τό μεταγράψωμεν ελληνιστί 
Άνθελμος, άλλ’ ή γραφή αΰτη θά ήτο απολύτως συμβατική. Περί τοΰ Άντέλμου βλ. 

καί Εε βιιΐεη, Οτίεπδ Οιπδΐίαηπδ, τόμ. Γ', στήλη 1025, Στ. Θωμοπούλου, Ιστο¬ 

ρία τής πόλεως Πατρών, (Άθήναι, 1888), σελ. 273 κέ., Ό. ΚαίΙίη δει·, ϋετ Ρ&ίπ&τ- 

Ιίείδρτεπ^εΐ νοπ ΚοπδΙ&πίΐπορεΙ ιιπά άϊε όιιΐ^&πδείιε ΚίτεΗε ζιιτ Ζείί άετ Εείεί- 

πετΙιεΓΓδοΙιείΐ ίπ Βγζ&ηζ, Ηίδίοπδοΐιβδ ^ΙιΛιιοΙι τής Οοττεδ - ΟεδβΙΙδοΗ&ίί:, τόμ. Β' 

(1881) σ. 21 σημ. 1. Ο. Ειχόβΐ, ΗίεΓ&τοΙιίει ο&ΐΕοΙΐοίΐ Μεάϊί Αενΐ (β' έκδοσις), τόμ. Α', 

σελ. 393. Ε. ΟειΊ&ηά, Νειιε βυείΐεη ζιιτ Οεεοΐιΐοΐιΐβ άεδ Ιαίείηΐδοΐιειι Ετζϊιϊδίιιιιΐδ 
Ραΐτ&δ (Λειψία 1903) σελ. 9 κέξ., 244. Ό Εε βιιΐεη, Αύτόθι, τόμ. Γ', στ. 1023-1025, 

και πολλοί έκ τών μεταγενεστέρων, παρερμηνεύσαντες την επιστολήν Ίννοκεντΐου τοΰ 
Γ (Μϊ^πε, Ρ. Ε., τόμ. 215, στ. 1151-1152), γράφουν οτι προ τοΰ Άντέλμου εϊχεν 
εκλεγή καί άλλος αρχιεπίσκοπος Πατρών, τοΰ οποίου δέν γνωρίζομεν τό όνομα καί 
τόν όποιον, άποθανόντα, αντικατέστησε δήθεν ό Άντελμος. Ταΰτα στηρίζονται επί 
παρερμηνείας τής επιστολής τοΰ Ίννοκεντίου, διά τής οποίας οΰτος επικυρώνει την 
εκλογήν τοΰ πρώτου αρχιεπισκόπου, δηλαδή αύτοΰ τούτου τοΰ Άντέλμου. 

^ Βλ. περί τούτου Ο1* Αταβάεε άε Ροτ&δ, Αιηέάέε III όνέςιιε άε Μ&απεηηε 
(1235-1255) εν Οοπ^τέδ άεδ δοοίείέδ δαν&πΐεδ δάνοΐδΐεηηεδ, 18°ν τμήμα, (ΟάβηιόβΓγ, 
1891), σελ. 215-227. 

3 Πρβλ. Α. Βπιεί, Κ,εοαεΐΐ άεδ εΐιατίεδ <Ιε Ι’&όάαγε άε ΟΙαιην, τόμ. Δ' (Παρίσιοι, 
1888), σελ. 800. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 26 
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ΐπερβχίδδε, (ε£) άε ν(εΓ)1>ο αά ν(ει·)1)ϊΐηι δϊεαί: 5αρ(Γ&) δεπΙίίΐιΐΓ ΐβίάεηι 
{εοη)ίίηεπ νίάίδδε. Αά οαί(ιΐ3) τεί ηοίίεΐ&(πι) ρ(Γ&β)δ6η;Ιί δεπρίο δί^ίΐΐα 
η(ο5)ΐΓΕ <3αχίπι(υ3) 3ρρβηάεπά3. Αηηο ά(οπιϊ)ηίοε ίηεΗΓηαί;ίο(η)Ϊ5 Μ° 

00°. XXX. Οοίανο. V0 1ε(&)1. δερίεηιδπβ 1. 

Έπι της έκ κηρού βοΰλλας, ή οποία εχει ύποστή πολλάς βλάβας, άνα- 

γινώσκομεν τά έξης (βλ. την παρατιθέμενην εικόνα) 2: 

Ό αρχιεπίσκοπος ’Άντελμος είναι μία εκ των σπουδαιότερων μορφών 
τής καθολικής ιεραρχίας τής εγκατασταθείσης εν Έλ,λάδι μετά την άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων. Ή πολυπράγμων κα'ι πολυτά¬ 

ραχος ζωή του και αΐ μετά των φράγκων φεουδαρχών και ηγεμόνων διενέξεις 
του καθιστούν αυτόν αντιπροσωπευτικόν τύπον τού ταραχώδους εκείνου κλή¬ 

ρου, ό όποιος ήλθεν είς τάς ελληνικός χώρας, όχι μόνον διά νά επιτυχή την 
υποταγήν τών έν 3 Ανατολή «σχισματικών* είς την καθολικήν εκκλησίαν, αλλά 
και προς εύρεσιν κέρδους και περιπετειών. 

Πριν ή καταλάβη τον αρχιεπισκοπικόν θρόνον Παλαιών Πατρών, ό 
’Άντελμος είχε διατελέσει μοναχός τού έν Παρισίοις περιφήμου μοναστηριού 
τού 01αηγ, κατήγετο δέ κατ’ άλλους έκ Βουργουνδίας 3 καί κατ’ άλλους έκ 
Σαβοΐας. Έν τώ έγγράφφ, διά τού οποίου ό λατΐνος αρχιεπίσκοπος παρεχώ- 

ρησεν εις τό μοναστήριον τού 01αηγ τό μετόχιον τής Θεοτόκου (δαπείαε 
Μαπαε) τού Γηροκομείου παρά τάς Πάτρας (τώ 1210), υπενθυμίζει τήν έν 
τφ παρισινφ μοναστηρίω ζωήν του καί προσθέτει δτι, εάν τι έχη έν έαυτφ 
εύγενές καί αγαθόν, τό οφείλει είς τήν εκθρέψασαν εκκλησίαν 4. 

ι Ή σφραγίς τοϋ επισκόπου Άμεδαίου άπεσπάσθη από τοΰ εγγράφου. 

2 Ό Α. Οοαίοπ, ΙπνεηίαΐΓΟ άεε εοε&ιιχ άε Ια Βοιπ·£θ§;ηε, (Παρίσιοι, 1912), σ. 167, 

άριθμ. 970, συμπληρώνει έσφαλμένως: «... ϋεί [£γεοΪ3 ερίδθορ]ΐ άε Ρ&[1]γ&5». 

[ΑΝΤ£1_Μυδ] ϋΕΙ [{3βΑΤΙΑ ΑΚΟΗΙΕΡΙδΟΟΡΟδ] ΟΕ ΡΑΤΚΑ5. 

3 Βλ. Ιηηοοεπίϋ III, Οεεία, παρά Μί^πε, Ρ&ίΓοΙο^ΐα 1,3003, τόμ. 214, στ. ΟΧ ΕΥ. 

4 Τό πρωτότυπον τοΰ εγγράφου τούτου φυλάσσεται έν τη Εθνική Βιβλιοθήκη τών 
Παρισίων (Οοΐΐεοΐίοπ άε ΒοιΐΓ£ο§ηε, τόμ. 81, άριθ. 295) καί έξεδόθη υπό τοΰ κόμητος 
I.. άε Μ35 ΕεΙγϊθ, ΟοπΕίίοη 3 Γ3003νε άε ΟΙυπγ άυ ιηοπΕδΙέτε άε Ηΐετο Κοιπϊο, 

ρτέδ άε Ρ3ίΓ35, επ 1210, Βίβΐίοΐΐιεφίε άε ΓΕεοΙε άεδ ΟΗβτΙεδ, β' σειρά, τόμ. 5(1848- 

1849), σ. 312. Επειδή τό δημοσίευμα τοΰτο είναι πιθανώς δυσπρόσιτον τοΐς έν Έλλάδι, 

δίδω κατωτέρω νεωτέραν έκδοσιν τοΰ εγγράφου μετά προηγουμένην άντιβολήν προς τό 
πρωτότυπον. * Κενετεπάο ρ(3ί)π (εΐ) 0(οιπΐ)ηο \νί11(ε1πι)ο Αόό(3ΐ)ΐ 01υηΪ3θβηδ(ΐ), (εί) 

εί(υδ)άειπ εεε1(εδ)ίε 53ετο εοπνεπίαΐ. Αηίεΐτηιιε ά(ε)ί | §γ(3ϊϊ)3 ΡαίΓεοεηδίδ Εεε1(εδ)1ε 
ΑτεΙιίερ(ί8)ε(οριΐ5), δαίιιίβδ ίη άεο 53ΐιιΐ3π π(ο31)γο, (εΐ) άεβίΐΕΐη ΓενεΓεηΐίπιη. Οιπη δίιη 
ίϊΐΐιΐδ | (εί) πΐιπηρηΐίδ Εεε1(εδ)ίε 01ιιη(Ϊ3οεηδΪ5) φΐΐεφίίά Οοηί ν(ε)1 Βοηεδίι ίη πιε 
ς(ιΐ3)πι νίδ ρπηιηι δίί τερρεπο, ίά ίρ(δΐι)ηι 3 ηΐ3ίτε ηιε3 | 01αηΪ3οεηδ(ί) Εεε1(εδ)Ϊ3 

θηόυί. Ε£ η(αοηΪ3)ηι άε ίυτε εΕΐιΐιπη εδί, ηί δΐ Γίΐίιΐδ ν(ε)1 δετνιΐδ ίη§(τ3)1ιΐ3 εχδίΐ- 

ί(εΓ)ΐΐ, ΐπ ά(οιηί)ηΐ ροΐεδΐ3ίε | δετνηδ τεάεπί, νεί ίΐΐίιΐδ εχΙιετεάεΙιΐΓ. Ε$*ο 3ΐιίε(τη) ηοη 
ίη£Τ3ΐιΐ5, δεί 1>(ε)η(ε)ίίείθΓ(ηη3) ίη πιε εοΙίΕίοφπη) ιηετηοΓ, ο5 83 | Ιυΐεηι βηίηιε ιηεε, 

(εί) ίοΐίυε οοηνεηί(ιΐδ) Εοο1(εδ)ίε η(οδΙ)Γε, εχ εοηεεηδη ϊρ(δ)ίιΐδ εοηνεηί(ιΐ3), ϋοη3ΐιι(ϊΐδ) 
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Πότε ακριβώς έγινεν ή εκλογή του Άντέλμου δεν γνωρίζομεν. Ό πάπας 

Ίννοκέντιος 6 Γ', γράφων την 19,|ν Νοεμβρίου 1205, προς τον πατριάρχην 

Κωνσταντινουπόλεως Θωμάν Μοροζίνην, γνωρίζει εις αυτόν δτι ό πριγκιψ 

τής Άχαΐας Γουλιέλμος Α' Σαμπλίττης (άο Οΐιαηιρίιίΐβ) καί ό κλήρος τής 

επαρχίας παρεκάλεσαν ταπεινώς την Αγίαν “Εδραν νά επικύρωση την εκλο¬ 

γήν του Άντέλμου ώς αρχιεπισκόπου Πατρών. Ό Ίννοκέντιος, μετά τινας 

δισταγμούς, οσον αφόρα εις τό έγκυρον τής εκλογής, λαμβάνων ΰπ’ όψιν τάς 

άνάγκας των προσφάτως κατακτηθεισών χωρών, άπεφάσισε νά επικυρώση 

τήν έκλ,ογήν κα'ι έπεφόρτισε τον λατΐνον πατριάρχην νά προβή εις τάς νενο- 

μισμένας ένεργείας 1. Έν τοΰτοις αί ενέργειαι αΰται υπήρξαν κατ’ εξοχήν 

επίπονοι. Εΐτε διότι ό Άντελμος, Γάλλος ών, δυσανεσχέτει δτι ετάσσετο 

υπό πατριάρχην Βενετόν, ώς νομίζει ό κ. Ούΐλ. Μίλλερ 2, εΐτε πιθανώτερον 

διά τούς λόγους τούς έκτιθεμένους έν τή μακρά προς τόν κλήρον των Πατρών 

επιστολή τού Ίννοκεντίου (24 Απριλίου 1207) 3, ό πάπας ήναγκάσθη νά 

προβή απ’ ευθείας εις τήν επίδοσιν τού αρχιερατικού μανδύου. Έκ τής 

αυτής επιστολής, έκ τής οποίας φαίνεται δτι κατεβλήθη πάσα φροντίς, δπως 

αποφευχθούν αί μετά τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως προστριβαί, πλη- 

(βί) ΐΓΕΟΐΐΐΤΙίΙΚ νθό(ΐδ) I (βί) 51100635ΟΠΐ)(ΐ1δ) ν(βδΐ)πδ, (βΐ) ΟΟΠνβΠίαϊ 01ΐ1ΠΪ&06ηδ(ΐ), ϋοιπιιηι 
8(3.π)ο(1)6 Μαπβ άο ΙεγοοοιπεΙε οιιπι οηι(ιι)ί1>(ιΐδ) Ερρεηάίΐϋδ βιιίδ, | δίΐΕ * ρτορε οίνί- 

ίΕίειη ΡΕίτΕοεηδ(ειη), ΐίΕ 1ΐΙ)(εΓ)αιη ε5 οιη(π)ΐΙ)(υδ) βχΕοΐίοηΠήιΐδ), η(υο)ά δυεοβδδΟΓβδ 
η{οδ£)π ηιιΐΐυπι §Γ&ναπιεη ] ηεε ρ(Γθ)επΓ&ΐίοηβηι &1ΐη(ιι»)ιη ροβδΐπΐ & νοό(Ϊ8) βχϊ^βΓβ, 

ηεη(ιιε) νβΐ ροδδΐηί εοϊηρεΙΙβΓε νεηίτε ε<3 βγηοάπηι. δβΐ ίρδΕ άοιηυδ η(ιΐΕ)ιη νο6(ίδ) 
οοηοβδδίηήιΐδ), Εηηιι&άιη ηηιιηι ορϊίτηιι(ιη) βχ8Εηιθιι(ιη) εχρεηδΐδ δΐιίδ, νο5(ίδ) ί(ΓΕ)ηδ- 

ηιίίίαί. ΕΙ ηοδ | άοηηαί ρΓβάίεΙβ άε Γβά<ϊίίί1>(ιΐ8) π(θδί)πδ &δδί§;πΕΐ)ίηι(ιΐδ), ιιηάε ΐδίυά 
δοΐνβτε ροδβΐί, Κο^Επίβδ αί ΐη ε&ρίί(α)Ιο ρ(Γε)5εηίεί(αΓ) | (εί) ΟΓ&Ιΐοηβδ ε οοηνβηία 
ρτο <1οηΕίοπΙ)(αδ) άεο ΕίίβΓΕΠΐαΓ. Εί ρτο ΐρ(δ)ο άοπΕίοτε ίτΐεεηηΕπαιπ ΕεΙ, (εί) ρτο 
| δαεεε5δοπΙ)(αδ) δαίδ Ατε1ιίβρ(ί5εορ)ίδ> δΐηιϊΙΐίβΓ. ϋε ί(Γ&)Ιπό(ιΐ8) νέτο δί ότβνβδ εοππη 

3.ά ηοδ ρ(εΓ)νεηεπηί, 1αηκι(αα)ηι αηί άε | ίΓ3ΐπΐ>(ιΐδ) η(οδί)πδ ηιιί άε οόεάίβηΐϊϊδ ν(βδί)πδ 
νβπεηπί, ϊάεηχ οίίίίΐατη ρεΓδοΙνΕίίδ ρΓΟ είδ. Αείαιη &1> ΐπε&Γ ( πΕίϊοηε Οοηιίπί. Μΐΐ- 
Ιεβίηιο ΟαοεπΙθδίιιιο Οβεϊηιο>. 

* Ούτως έν τω πρωτοτυπψ. Ό Με5 Εαίτΐε διώρθωσε: δίΐΕΐη. Νομίζω όμως δτι 
ή διόρθωσις αΰτη είναι περιττή. Ή λέξις έξηνέχθη — άν καί ή εκδοχή αΰτη είναι αδό¬ 

κιμος καί άκομψος — κατ’ ουδέτερον γένος καί άναφέρεται είς ολόκληρον τήν προη- 

γουμένην φράσιν. 

5 Μ ί § η ε, ΡεϊγοΙο^ιε ΕεΙιοε, τόμ. 215, στήλη 728. ΤαίεΙ-ΤΙιοπίΕδ, υΛυικϊβη 
ζατ αΐίετεπ ΗΕΐιόεΙδ - από 8ίΕΕί^εδθ1ιΐο1ιίε άετ Κ,εραόΐΐΐί νεηεάί§, τόμ. Β', σελ. 1-3. 

2 Μίλλερ, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, μετ. Σπ. Λάμπρου, τόμ. Α' 

(’Αθήναι, 1909 - 1910) σελ. 95. 

3 Μ ϊ £ η ε, Αυτόθι, στ. 1151-1152: «νβππη ΐάεαι ΕΓοΚΐερΐδοορτίδ §αεΓΓΕΓ«ηι εί ίατ- 

όΕίΐοηαηι ρεηεαίϊδ, ςιιαε νί§εηί ΐπ Κ.οηΐΕΐιΪΕε ρΕΓίΐόαδ, ίτηρβίϋΐιΐδ, εϊαδάεηι ρΕίπΕΓεΙι&ε 
[τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως] δε ηοη ροΐαΐί εοηδρεείαϊ ρΓΕβδβηίΕΓε; δβά ηοη 
εχρεάίτε ΟΓβάεόΕΐ, οαηι ΐάειη ρΕΐΠΕτεΙίΕ ίαπο εαιη εοηδεοΓΕΓβ ηβφήνβπΐ, φΐΐα εοερί- 

δοοροδ ηοη ΙιαόεόΕΐ». Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 401, σημ. 1. 
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ροφορούμεθα δτι ό Άντελμος ήναγκάσθη έπανειλημμένως νά μεταβή είς 

'Ρώμην. Τά συχνά ταύτα ταξείδια εφερον κλονισμόν εις τά οικονομικά τού 

αρχιεπισκόπου, υπέρ τού οποίου ό πάπας δΓ επιστολής του τής 261'ς Απρι¬ 

λίου τού 1207 Ιζήτησε τήν ευμένειαν των επισκόπων, ηγουμένων καί σΰμ- 

παντος τού κλήρου τής Άχαΐας 1. 

Ή άπ5 ευθείας υπό τής Αγίας “Εδρας έπίδοσις είς τόν Άντελμον τού 

αρχιερατικού μανδύου προεκάλεσεν, ως ήτο εύλογον, τά παράπονα τού πατριάρ¬ 

χου Κωνσταντινουπόλεως, είς τόν οποίον ίεραρχικώς ΰπήγετο ή εκκλησία 

Πατρών. Ό Θωμάς Μοροζίνης ήρώτησε τόν πάπαν, εάν ό Άντελμος έχαιρεν 

ειδικού τίνος προνομίου. Είς ταύτα ό Ίννοκέντιος άπήντησε, δι’ έπιστολής 

του τής 23νς Νοεμβρίου τού 1209, δτι ούδέν προνόμιον έχορηγήθη είς τόν 

έν Άχαΐςι ποιμένα καί δτι οΰτος έπιμόνως ίσχυρίζειο δτι ή αρχιεπισκοπή 

Πατρών έξηρτάτο αμέσως από τής Ρώμης2. Τήν άξίωσίν του ταύτην ο 

Άντελμος ύπεσιήριξε μετά πολλής επιμονής καί επί τέλους κατώρθωσε νά 

επιτυχή τήν άπόσπασιν τής εκκλησίας του από τού πατριαρχείου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως. Ή άπόσπασις αύτη, γενομένη υπό τού καρδιναλίου Ίωάν- 

νου δ. Ρταχοάίδ, έπεκυρώθη τήν 6^ν Ιουλίου 1222, υπό τού Πάπα Όνω- 

ρίου τού Γ' 3. 

Ούτως Ιδρυθεΐσα ή αρχιεπισκοπή Πατρών, έλαβε κατά τήν διανομήν , 

τού Μορέως οκτώ φέουδα (φίε, £ίείδ) 4, ύπήχθησαν δ’ εις αυτήν αί έπισκο- 

παί Ωλένης, Μεθώνης, Κορώνης, Άμυκλών, Ανδραβίδας, Κεφαλληνίας καί 

Ζακύνθου 5. 

Αί σχέσεις τού Άντέλμου μετά τού πάπα Ίννοκεντίου τού Γ' υπήρξαν 

κατά τό μάλλον ή ήττον δμαλαί. Ό ποντίφηξ, έπιθυμών νά όργανώση κατά 

τό δυνατόν καλλίτερον τήν εκκλησίαν τών έκεΐθεν τού Άδριατικού πέλαγους 

νέων χωρών, δεν επαυσεν ενδιαφερόμενος διά τήν έδραίωσιν τού αρχιεπι¬ 

σκόπου Πατρών, μετά τού οποίου ήτο είς τακτικήν επαφήν εΐτε δΓ επιστο¬ 

λών εΐτε καί απ’ ευθείας, τού τελευταίου άποδημούντος πολλάκις παρά τή 

Αγία “Εδρα. Αί έν λόγω έπιστολαί διετηρήθησαν μέχρις ημών καί δεν θά 

ήτο ίσως άσκοπον νά άναλύσωμεν τάς κυριωτέρας έξ αυτών. 

Αί πρώται έπιστολαί τού Ίννοκεντίου αφορούν κυρίως είς τήν οργά- 

νωσιν τού ταραχώδους κλήρου τής Άχαΐας καί τών παρακειμένων νήσων. 

ι Μΐ§ηε, Αυτόθι, στ. 1141-1142. Κατά τόν Α. ΡοίίΙίΕδΙ:, Εε§β5ΐΕ Ροηίϊίϊσιιιιι 
ΚοιηΕηοπηη, τόμ. Α' (Βερολίνου, 1874), σελ. 262 (άριθ. 3094), ή επιστολή αΰτη άπελύθη 
τήν 28ην Απριλίου. 

2 ΤΕίεΙ-ΤΙιοηίΕδ, “Ενθ’ άνωτ., τόμ. Β', σελ. 115. 

3 Ρ. Ργ63δ ιι Ιΐϊ, Κ.β§β3ΐΕ Ηοηοπϊ ΡΕρΕβ III, τόμ, Β', ('Ρώμη, 1895), σελ. 85-86. 

4 Χρονικόν τοϋ Μορέως, στ. 1955-1966 (εκδ. δοΕπιίίΙ). 

δ ΡτονΐηοίΕΐβ ΚοηίΕηηιη, έν Μ. Τεπ^Ι, Όΐβ ρΜ-ρδίΚιΛεη Καηζΐβίοπίηιιΐίξβπ νοπ 
1200-1500, (Ιπηδότυοίτ, 1894), σελ. 29-30. 
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Αι σχέσεις των καταχτητών προς την ελληνικήν εκκλησίαν άπη σχόλη σαν ενω¬ 

ρίς τόσον τον εντόπιον λατινικόν κλήρον όσον καί την αγίαν “Εδραν. Εννοεί¬ 

ται οτι τά κτήματα τής μητροπόλεως Πατρών περιήλθον αμέσως καί αυτο¬ 

δικαίως εις τήν διαδεχθεΐσαν αυτήν καθολικήν αρχιεπισκοπήν, οί δέ “Ελληνες 

αρχιερείς, αμα τή αλωσει τής Πελοποννήσου, καταληςρθέντες υπό φόβου, 

εγκατέλειψαν τάς έδρας των, καί, παρά τάς επανειλημμένος παραινέσεις του 

Άντέλμου, ήρνήθησαν νά επιστρέφουν εις αύτάς. Τό ζήτημα υπεβλήθη τότε 

εις την κρίσιν του παπα, ό όποιος, άποκρινόμένος δι’ επιστολής του τής δέκα¬ 

της ένατης Απριλίου 1207, συνεβοΰλευσε τον Άντελμον νά καλέση δίς καί 

τρις τους Ελληνας επισκόπους, απειλών αυτούς εν ανάγκη δι’αργίας καί άφο- 

ρισμού, Εν περιπτώσει άρνήσεως, ό άποστολικός επίτροπος καρδινάλιος Βενέ- 

δικτος θα προεβαινεν εις τήν καθαίρεσιν καί τήν άντικατάστασιν αυτών 

Συγχρόνως καί ό Έλλην επίσκοπος Ζακύνθου παρέσχε πράγματα εις τον 

αρχιεπίσκοπον Πατρών, οχι μονον άρνοΰμένος νά αναγνώριση τήν παπικήν 

εξουσίαν, αλλά καί διαγων βίον σκανδαλώδη. Ό Ίννοκέντιος δι’ επιστολής 

του τής 18Ίς Σεπτεμβρίου 1207 άνέθεσεν εις τον Άντελμον νά νουθετήση 

αυτόν καί έν περιπτώσει υποτροπής νά φροντίση περί τής άντικαταστά- 

σεώς του 2. 

Αλλά καί ό λατινικός κλήρος τής 'Αχαΐας δεν ενέπνεεν όλιγωτέρας ανη¬ 

συχίας εις τούς παπικούς κύκλους. Μετά τήν έγκατάστασιν τών Φράγκων εν 

Ανατολή, πλειστοι ιερωμένοι, ιερείς καί μοναχοί, κατέκλυσαν τάς προσφά- 

τως κατακτηθείσας χώρας καί επί τών βάσεων τής κατ’ ουσίαν καταλυθείσης 

ελληνικής εκκλησίας ίδρυσαν επίσκοπός καί μοναστήρια. Έν τούτοις ό άποι- 

κιστικός ούτος ζήλος ύπήρξεν εφήμερος. Πολύ ενωρίς τινές τών έν λόγω κλη¬ 

ρικών έγκατέλιπον τάς ενορίας των, έξηκολούθουν όμως καρπούμενοι τάς 

προσόδους τής εκκλησίας αυτών. Ούτως έδημιουργήθη μία τάξις ιερέων έχόν- 

των μόνον τον τίτλον καί τά εισοδήματα, οί δέ έν ένεργεία ιερείς έσπάνιζον 

{ουτη Ιιοο ίετηροΓο ηιαίίπ δΐί ί&ίάβιη ρβπιιππ οΐοποοπιηι). 

Ό Ίννοκέντιος, δι’ επιστολής τής 26^ Απριλίου 1207, προέτρεψε τον 

Άντελμον νά άπαγορεύση εις τούς μή έν ένεργεία κληρικούς νά εισπράττουν 

τάς προσόδους τής λαχούσης εις αυτούς ενορίας 3. Ή ανώμαλος αύτη κατά- 

στασις, ως ήτο επόμενον, εϊχεν αντίκτυπον καί από κοινωνικής καί οικονομι¬ 

κής αποψεως. Ως εξάγεται έκ παπικού έγγράφου προς τον αρχιεπίσκοπον 

ι Μ ί π ε, Ενθ. ανο)Γ„ τόμ. 215, στ. 1225-1226. Πρβλ. καί επιστολήν τοΰ Ίννο- 

κεντίου προς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Θωμάν (2 Αύγουστου 1206) παρά 
Α. Βιαοΐιοη, ΝοιινεΙΙ&δ Κ,εοΙιεΓοΙιεΒ ειιτ Ιά ρηπεϊρ&ηΐε ίτ&ηςβΐδβ άε Μοτεε, τόμ. Α' 

(Παρίσιοι, 1843), σελ. XI»VI, σημ. 

2 Μ ί § π β, “Ενθ’ άνωτ., τόμ. 215, στ. 1225 -1226. 

3 Αυτόθι, στ. 1142. Κατά τον Ροί £ΐΐ3.3ί, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. 263 (άριθ.3095), 

ή επιστολή αΰτη άπελΰθη τήν 28ην Απριλίου. 
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Πατρών καί προς τούς επισκόπους Μεθώνης καί Κορώνης (22 Μαρτίου 

1210), ο πρϊγκιψ τής Άχαΐας άνέφερεν εις τον Ίννοκέντιον ότι κληρικοί 

τινες, εγκαθιστάμενοι έν Πελοποννήσφ καί λαμβάνοντες παρ’ αυτού ή παρά 

τών ΰπ’ αυτόν αρχόντων γαίας υπό τύπον φεούδου, εξηνάγκαζον τούς υφι¬ 

σταμένους των νά εξαγοράζουν τάς γαίας ταύτας, τάς οποίας, άποχωρούντες 
μετά τών είσπραχθέντων χρημάτων, έγκατέλιπον εις κατάστασιν παντελούς 

έρημώσεως ι. 
Σημειωτέον προς τούτοις ότι ο Αντελμος ένεθάρρυνε καί έβοήθησε 

τήν έγκατάστασιν Γάλλων μοναχών έν Πελοποννήσφ. εΩμιλήσαμεν ανωτέρω 

περί τής έν έ'τει 1210 γενομένης δωρεάς εις τό μοναστήριον τού 01ιιηγ τού 

Γηροκομείου 2. Κατά τό αυτό έτος προσεπάθησε νά προσέλκυση μοναχούς 

τινας τής έν Σαβοΐα περιφήμου βασιλικής μονής τής Ηααΐεοοιπίίε, περί τής 

οποίας θά λάβωμεν αφορμήν νά όμιλήσωμεν μετ’ ολίγον 3. Επίσης επέτυχε 

τήν ΐδρυσιν μοναστηριού μοναχών τού Αγίου 'Ρούφου, εις τούς οποίους 

παρέσχε πλείστας ευκολίας καί προνόμια 4. 

Ό Ίννοκέντιος έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του διά τήν δράσιν τού αρχιε¬ 

πισκόπου, προσθέσας ότι οί έγκατασταθέντες έν Πελοποννήσφ κληρικοί τού 

καθολικού δόγματος θά συνέβαλλον μεγάλως οχι μόνον εις τήν ευημερίαν 

τής εκκλησίας Πατρών, άλλα καί εις τήν διάδοσιν τού λατινισμού παρά τοΐς 

νεωστί προσαρτηθεισιν άλλοδόξοις πληθυσμό ις 5. Παρ’ όλα ταύτα αί παλαιαί 

άρισται σχέσεις προς τήν Αγίαν "Εδραν είχον ήδη αρχίσει νά χαλαρούνται. 

Ή αντικανονική χειροτονία τού επισκόπου Άμυκλών υπήρξε τό πρώτον 

επεισόδιον, τό προκαλέσαν τήν δυσαρέσκειαν τού πάπα. Μολονότι ό επίσκο¬ 

πος Άμυκλών Ίμβέρτος ύπήρχεν ακόμη έν τή ζωή, ό "Αντελμος δεν έδίστασε 

νά άναβιβάση επί τού επισκοπικού τούτου θρόνου τον Γιλιβέρτον, άλλοτε 

ηγούμενον τού μοναστηριού τοΰ αγίου Πέτρου έν Ρ1ανί§ηγ οη Ααχοίδ, ό 

όποιος περιπλακείς εις διενέξεις μετά τοΰ επισκόπου τοΰ Αιιΐαη (Αοάιιηοη- 

δίδ) 6 καί ύποπεσών εις πολλά παραπτώματα, καθηρέθη υπό τού Ίννοκεν- 

1 Αυτόθι, τόμ. 216, στ. 222. Σημειωτέον οτι ό Ίννοκέντιος παραπονεΐται προσέτι, 
διότι οί έν λόγω κληρικοί δεν έδίσταζον νά συμμαχούν προς τούς "Ελληνας. 

2 Βλ. ανωτέρω σελ. 404. Αξίζει νά σημειωθή οτι τον οίκον τούτον τοΰ Γηροκομείου 
ό "Αντελμος εϊχεν άποσπάσει βίςι από τών μοναχών τοΰ τάγματος τών Ναϊτών. Οδτοι 
άνέφερον τό πράγμα εις τον πάπαν, ό οποίος άνέθεσεν εις τούς επισκόπους Καρδίτσης, 
Διαυλείας καί Ζαρατορίας νά ενεργήσουν επιτόπιους έρευνας καί νά άποφανθοΰν περί 
τής καταγγελίας τών Ναϊτών. (25 Όκτωβρίου 1210. Μί^ηε, ’Ένθ’ άνωτ., τόμ. 216, στ. 
331-332). Οι επίσκοποι οδτοι άπεφάνθησαν (αύτ. στ. 471) οτι ό αρχιεπίσκοπος Πατρών 
εύρίσκετο έν άδίκφ, φαίνεται όμως οτι οί Νάϊται δεν ήδυνήθησαν νά καταλάβουν τό 
άποσπασθέν μετόχιον καί τά έν αύτω αντικείμενα, αξίας έν δλω 2618 ύπερπύρων. 

3 Μΐσηε, Αυτόθι, στ. 341 -842 (1210). 
4 Αυτόθι, 336-337 (30 Όκτωβρίου 1210). Πρβλ. στ. 337-338. 
5 Αυτόθι, στ. 337. 
6 Αυτόθι, τόμ. 214, στ. 167-168 (22 μαΐου 1198). Πρβλ. Οαΐΐίε. οΗπδΐΐειη&, τόμ. Δ', 

στ. 461 - 462. 
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τίου 1. Τό έπεισόδιον τούτο προεκάλεσε τά παράπονα του κλήρου Άμυκλών, ό 

δέ πάπας ανέθεσε τήν διευθέτησιν τοΰ ζητήματος εις τούς κανονικούς Πατρών 
καί Θηβών 2. 

Καιά τάς άρχάς του έτους 1209, ό πρΐγκιψ τής Άχαΐας Γουλιέλμος 

Σαμπλιττης, αναχωρών εις Άπουλίαν, επέτρεψε τήν διοίκησιν τού πριγκιπά¬ 

του εις τον ανεψιόν του Ούγωνα, τον όποιον, άποθανόντα μετά μικρόν, 

άντικατέστησεν ό Γοδοφρεΐδος Βιλλεαρδουΐνος. Τού δέ Γουλιέλμου άποθα- 

νόντος κατά τό εις Γαλλίαν ταξείδιόν του, ή ηγεμονία περιήλθεν εις τον 

Βιλλεαρδουΐνον, τον όποιον ό αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως Ερρίκος 

εΐχε τιμήσει, κατά τήν πρώτην έν 'Ραβεννίκη σύνοδον, διά τού αξιώματος 

τού σενεσκάλου τής 'Ρωμανίας (δέηέοΗα! άο ΚοηΐΣΐηίε) 3. 

* 
* * 

Ή άνάρρησις τού νέου ήγεμόνος Ιση μείωσε σταθμόν εις τάς σχέσεις 

μεταξύ τής λαϊκής καί τής εκκλησιαστικής εξουσίας. Ό Βιλλεαρδουΐνος, παρα- 

κολουθών μετά μεγάλης ανησυχίας τήν όσημέραι αύξάνουσαν επιρροήν τής 

Εκκλησίας, τεινούσης νά καταλάβη έξέχουσαν θέσιν μεταξύ των φεουδαλικών 

παραγόντων τής χώρας, προσεπάθησε νά άνακόψη τήν εξάπλωσιν τού κλήρου 

και να αποσπάση απο τής Εκκλησίας μέρος των άπεράντων κτημάτων αυτής. 

Η τασις αλλιοστε αυτή προς κολόβωσιν των εκκλησιαστικών κτημάτων υπέρ 

τής λαϊκής εξουσίας δεν περιωρίσθη μόνον εν Πελοποννήσω, αλλά παρετη- 

ρήθη σχεδόν ταύτοχρόνως καί εν ταΐς εκεΐθεν τοΰ Ισθμού χώραις. 

Ή νέα αύτη πολιτική έφερεν άντιμετώπους τον Βιλλεαρδουΐνον καί τον 

Αντελμον, ο οποίος ητο ο κυριωτερος αντιπρόσωπος τής εκκλησιαστικής 

φεουδαρχίας τής Άχαΐας. Ό πρΐγκιψ, μολονότι άμα τή άνακηρύξει του ώς 

επιτρόπου (βαιλου) έσπευσε νά διαβιβάση εις τον αρχιεπίσκοπον, κατά τά 

κρατούντα έθιμα, την υπο τού Ούγωνος παραχωρηθεΐσαν γήν τής Λάρσας, 

δεν εδίστασεν ολίγον μετά ταύτα νά Ικχωρήση αυτήν τήν ιδίαν γήν καί εις 

τον λίζιόν του Ρ. ά© Βεδ^ιπ^ηγ 4 Άλλ’ ή αυθαιρεσία των εν Πελοποννήσψ 

αρχόντων προεβη περαιτέρω. Ο πρΐγκιψ καί οι περί αυτόν άρχοντες κατέ- 

λαβον διά τής βίας τά κτήματα, τά όποια κατεΐχεν ή Εκκλησία Πατρών, 

πληρωνουσα εις ανταλλαγμα ετήσιον φορον, καί ήνάγκασαν τούς κληρικούς 

νά προστρέχουν εις τά λαϊκά δικαστήρια, ούδεμίαν ούτω διαφοράν ποιού¬ 

μενοι μεταξύ κοσμικών και κληρικών. Συγχρόνως παρενέβαλλον προσκόμματα 

εις την λειτουργίαν τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων, ματαιούντες τάς παρά 

ι Μί§ηβ, τόμ. 216, στ. 224 (25 Μαρτίου 1209). 

2 Μ ί § η ε, Ένθ’ άνωτ. τόμ. 216, στ. 224. 

3 Βιιοΐιοη, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. XXXV. 

4 Μί§ηβ, τόμ. 216, στ. 342. ΓΓρβλ. Κ. Ηορί, ΟβδοΒϊοΙιΙε ΟπεοΗβηΙ&ηόδ, τόμ. Α', 
σελ. 235. 
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τήν γνώμην των έκδιδομένας αποφάσεις, καί άπένεμον άδιαφόρίος εις ιερω¬ 

μένους καί λαϊκούς μοναστηριακά κτήματα καί εκκλησιαστικός προσόδους· 

εις τοιούτο δέ σημεΐον τόλμης έ’φθασαν, ώστε δεν έδίσταζον νά πληρούν τάς 

κενάς ή κενωθείσας επισκοπικός έδρας δι’ ιδίων υποψηφίων, κατά τό δοκούν. 

Τέλος ήρνούντο νά πληρώσουν τήν οφειλομένην δεκάτην, καίτοι, άπερχόμε- 

νοι εις τον κατά τού δεσπότου τής Ηπείρου Μιχαήλ πόλεμον, εΐχον ύποσχεθή 

νά άποτίσουν αυτήν άμα τή επανόδω των 1. 

Νέαι περίπλοκα! ήλθον νά επιδεινώσουν τήν έκρυθμον ταύτην κατά- 

στασιν. Κατά τό αυτό έτος 1210, ό Γοδοφρεΐδος άπέσπασεν από τής Εκκλη¬ 

σίας Πατρών κτήμα άγορασθέν υπό τού αρχιεπισκόπου καί παρεχώρησεν 

αυτό υπό τύπον φεούδου εις τινα τών αρχόντων του 2. Ταύτοχρόνως κατε- 

λήφθη υπό τών εντοπίων αρχόντων ό αρχιεπισκοπικός ναός τών αγίων 

Θεοδώρων, κείμενος εκτός τής πόλεως καί χρησιμεύων ώς κοιμητήριον τών 

αρχιερέων 3. Άλλ’ ή όξύτης τής διενέξεως έφθασεν εις τοιούτο σημεΐον, ώστε 

οί εντόπιοι άρχοντες, εισελθόντες εις τήν οικίαν τού άρχιερέως άπέκοψαν τήν 

ρίνα τού επιτρόπου αυτού, τον δέ Αντελμον περιώρισαν εντός φυλακής επί 

πέντε ημέρας 4. 

Προ τής καταστάσεως ταύτης, ό Άντελμος, μεταβάς αυτοπροσώπως 5 

εις 'Ρώμην, εζήτησε τήν έπέμβασιν τού πάπα, δέν είναι δέ άπίθανον οτι επί 

τή ευκαιρία ταύτη, βλέπων τά εν Πελοποννήσφ πράγματα βαίνοντα επί τό 

χείρον, μετέφερεν εις τό έν Σαβοΐα μοναστήριον τής Η&ιιΐοοοηιΐ)© μέρος τής 

εις χρυσόν περιουσίας τής αρχιεπισκοπής 6. Ό πάπας Τννοκέντιος ό Γ' έπε· 

νέβη άνευ χρονοτριβής υπέρ τής Εκκλησίας Πατρών. ΔΓ επιστολών του τής 

29^ καί δΐ7^ Όκτωβρίου, τής 5ης καί β7^ Νοεμβρίου 1210, άνέθεσεν εις τον 

αρχιεπίσκοπον Λαρίσης καί εις τούς επισκόπους Ζητουνίου (Λαμίας), Μεθώ- 

: νης καί Άμυκλών νά παροτρύνουν τον Βιλλεαρδουΐνον νά άποδώση εις τήν 

Εκκλησίαν Πατρών τά βιαίως καί αδίκως άποσπασθέντα κτήματα, άπειλούν- 

τες αυτόν δι’ άφορισμοΰ 7. Προσέτι, τήν 5γ>ν Νοεμβρίου 1210, ό Ίννοκέν- 

τιος προέτρεψε τον Γοδοφρεΐδον νά έπιτρέψη είς τον Αντελμον νά κτίση 

τείχη προς προστασίαν τών κληρικών καί υπηρετών αυτού από τών πειρατι- 

£ κών επιδρομών, αί όποΐαι εμάστιζον τάς ελληνικός άκτάς 8. Εις τάς ανωτέρω 

αξιώσεις ό αρχιεπίσκοπος Πατρών προσέθεσε καί έτέραν, περί τής οποίας 

1 Μ ΐ ^ η ε, Αυτόθι, στ. 338-339. 

2 Αυτόθι, στ. 339 - 340. 

3 Αυτόθι, στ. 340. 

4 Μΐ£ηε, Αυτόθι, στ. 341 και 343. 

5 Αυτόθι, στ. 339. 

6 Βλ. κατωτέρω, σελ. 416. 

7 Μίςηβ, Αυτόθι, στ. 338-344. 

3 Αυτόθι, στ. 342. 
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ούδεις μέχρι τότε είχε γίνει λόγος. Κατά τούς ισχυρισμούς τού Άντέλμόυ, 

αυτοκρατωρ τις τού Βυζαντίου, κτίσας την εν Κωνσταντινουπόλει μονήν τού 

Παντοκράτορος, παρεχωρησεν εις αυτήν έτησίαν εισφοράν είκοσι πέντε λίτρων 

ΰ περπύρων, καταβαλλόμενων ενιαυσίως εις τό βασιλικόν βεστια'ριον (ίπιρο- 

Γΐαΐΐ θ3Π30Γ3,ε) υπό τής μητροπόλεως Πατρών διά τήν νομήν γαιών τινων 

εν ’Αχαΐα, βραδΰτερον δέ, τής μητροπόλεως μή δυναμένης νά πληρώνη τό 

έν λόγω ποσόν, ή εισφορά περιωρίσθη εις λίτρας πέντε. "Οτε όμως οϊ Φράγ- 

κοι κατέλαβον τήν Πελοπόννησον, αί γαΐαι αΰται διενεμήθησαν μεταξύ λαϊ¬ 

κών ό Αντελμος δια τού προς τον πάπαν διαβήματος προσεπάθησε νά 

προσάρτηση αυτάς εκ νέου εις τήν εκκλησίαν Πατρών επί πληρωμή τής ετή¬ 

σιας εισφοράς των πέντε λιτρών ύπερπύρων. Ό Ίννοκέντιος ανέθεσε τήν 

ύπόθεσιν εις τον αρχιεπίσκοπον Λαρίσης καί τον επίσκοπον Ζητουνίου, άγνο- 

ούμεν όμως ποια υπήρςεν ή έκβασις των ενεργειών αυτών 

Καθ δν χρόνον ό Αντελμος εύρίσκετο εις διάστασιν μετά τού ήγεμό- 

νος της Άχαΐας, συνεκαλεϊτο εν Θεσσαλία ή δεύτερα σύνοδος τής Ταβεννί- 

κης 2. Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Θωμάς Μοροζίνης παρίστατο 

αυτοπροσώπως μετά τών αρχιεπισκόπων Αθηνών, Λαρίσης, Νέων Πατρών 

καί Ηράκλειας, μετά τινων επισκόπων καί κατωτέρων κληρικών. Έκ τών 

λαϊκών αρχόντων παρευρίσκοντο, πλήν τών άλλων, ό ’Όθων άβ Π& Κοοίιο, 

μέγας κύρις τών Αθηνών, ό μαρκίων τής Βοδονίτσας Γουΐδων, ό κόμης τών 

Σάλωνων Θωμάς <1β δΙτοηιοηοοιίΓί:, ο δυνάστης τής Εύβοιας Ταβάνος ϋαΐΐβ 

Οατοετί κλπ. Αί διαπραγματεύσεις τής 'Ραβεννίκης κατέληξαν εις τό σύμ¬ 

φωνον τής Μαιου 1210, Ιπικυρωθέν βραδύτερον ύπό τού πάπα, διά τού 

οποίου συμφώνου καθωρίσθησαν λεπτομερώς τά δίκαια τών εκκλησιών τών 

κειμένων μεταξύ Θεσσαλονίκης καί τού Ισθμού τής Κορίνθου εν σχέσει προς 
τήν λαϊκήν εξουσίαν 3. 

Ιδού οί κυριώτεροι δροι αυτού: 

1 Μ,**ηβ’ Αυτόθι, στ. 339 {28 Όκτωβρίου 1210). Είναι γνωστόν ότι ή έν Κωνσταν- 

τινουπόλει μονή τοΰ Παντοκράτορος έκτίσύη τφ 1136 ύπό του αύτοκράτορος Ίωάννου 
του Κομνηνοϋ. Τό ύπό του τελευταίου τούτου συνταχθέν τυπικόν περιήλθεν εις ημάς καί 
αποτελεί σημαντικόν μνημείον διά τήν ιστορίαν τών κοινωφελών ιδρυμάτων έν Βυζαντίω- 

’ΕξεδόΌη ύπό του Α. ϋωΐίτίβνείτϊ], Τυπικά, (έν Κιέβω, 1895), σελ. 656-702. Έκ τού 
κείμενου τούτου μανθάνομεν ότι ή μονή τοΰ Παντοκράτορος έλάμβανε, πλήν τών άλλων, 

και «τά τελέσματα της μητροπόλεως Πατρών> (σελ. 699) καί ότι επομένως οί ισχυρισμοί 
τοΰ Άντέλμου δεν ή σαν άβάσιμοι. 

Περί τής συνόδου βλ. Βιιείιοη, ’Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α’, σελ. ί. κέ. Ε. Οβτΐ&ηά, 

ΟεβοΙποΜβ ά63 Ιδίβίηίδοΐιβη Κβΐδειτείοΐιεδ νοη ΚοπΗίιηΐίπορεΙ, τόμ. Α' (ΉοηιόιΐΓ^ 
ν. ά. Ηοΐιε, 1905), σελ. 192 κε. 

^ Τό κείμενον τοΰ συμφώνου βλ. παρά Βιιοάοη, Αύτόθι, μετά μεταφράσεως γαλ¬ 

λιστί. Μίξηβ, Ένθ’ άνωτ., στ. 970-972. Κοτογ, Μεάίί Αενί ΒίόΚοώεοα ραίπβίίοδ, 
α' σειρά, τόμ. Δ' (Παρίσιοι, 1880), στ. 409-416. 
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Α . Ως βάσις τού συμφώνου τίθεται ή ανεξαρτησία τής Εκκλησίας από 

τής λαϊκής εξουσίας. Οί παριστάμενοι άρχοντες υπόσχονται νά τηρήσουν 

ελεύθερα καί απηλλαγμενα παντός φόρου, άγγαρίας ή δουλείας τά έκκλησια- 

στικα καί μοναστηριακά κτήματα, κινητά καί ακίνητα, ώς καί τά έν αύτοΐς 

διαμενοντα πρόσωπα, αρκούμενοι μόνον εις τήν τακτικήν κατ5 έτος εΐσπραξιν 

τού ακροστίχου διά τά κτήματα εκείνα, τά όποια οί κληρικοί λαμβάνουν υπό 
τύπον φέουδου παρά τών κατά τόπους αρχόντων. 

Β . Εν περιπτώσει, κατά τήν οποίαν κληρικός τις, είτε άρχιερεύς εϊτε 

άλλος τις, θέληση να καταστρέψη τάς εκκλησίας καί τά μοναστήρια, οφείλουν 

οί είρημένοι βαρώνοι νά ανατίθενται κατά τό δυνατόν καί μέ εύσχημον 
τροπον εις τήν πραγματοποίησιν τών ασεβών τούτων σχεδίων. 

Ρ . Εάν τινες τών κληρικών, Λατίνων ή Ελλήνων, κατέχοντες καί καλ- 

λιεργοΰντες αρχοντικας γαίας, άρνηθούν νά πληρώσουν τό ρηθέν άκρόστιχον, 

οί βαρώνοι έχουν άδειαν νά λαμβάνουν τόσον μόνον μέρος τών κτημάτων 

τών κληρικών, οσον αρκεί διά νά καλυφθή τό καθυστερούμενον άκρόστιχον. 

Επ ούδενί όμως λόγω οί κοσμικοί έπικυρίαρχοι δύνανται νά στερήσουν τούς 

ανωτέρω κληρικούς τής προσωπικής τιον ελευθερίας. Επίσης οφείλουν νά 

μείνουν ελεύθεροι τά τέκνα καί αί σύζυγοι τών Ελλήνων ιερέων. 

Δ . Εάν τινες τών Ελλήνων ιερέων καί μοναχών κατέχουν καί καλ¬ 

λιεργούν γαίας μή περιλαμβανόμενος εις τά εκκλησιαστικά δίκαια, θά έχουν 

τάς αύτας προς τους οικείους βαρώνους υποχρεώσεις, τάς οποίας καί οί άπλοι 
κοσμικοί. 

Ε'. Εν περιπτώσει παραβάσεως τών άνοοτέρα) συνθηκών, οί μετασχόντες 

τής συνόδου άρχοντες θά άφορίζωνται ύπό τών αρχιερέων τής περιφερείας 

αυτών, τού άφορισμού όφείλοντος νά παραμένη άλύτου, μέχρις οτου οί, έν 
λόγφ άρχοντες δώσουν πλήρη ίκανοποίησιν. 

Ο πρΐγκιψ τής Αχαΐας Γοδοφρεΐδος Βιλλεαρδουΐνος καί οί αρχιερείς 

τών εκεΐθεν τού Ισθμού χωρών δεν έλαβον μέρος εις τήν σύνοδον 1. Έν 

τούτοις τό πέμπτον άρθρον τών συνθηκών παρεΐχεν εις τούς τελευταίους 

τουτους σοβαρόν δπλον έναντίον τών κοσμικών αντιπάλων των. Πράγματι 

δέ δεν εβράδυναν να τό χρησιμοποιήσουν. Ειδική έπιτροπή, άποτελουμένη 

υπό τών αρχιεπισκόπων Φιλίππων, Σερρών, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Νέων 

Πατρών, Θηβών καί Κορίνθου, άφώρισε, κατά τάς άρχάς πιθανώτατα τοΰ 

έτους 1213, τον Βιλλεαρδουινον καί τούς άλλους άρχοντας τούς σφετερισθέντας 

τά κτήματα τής Εκκλησίας. Ό ’Άντελμος έζήτησε τήν έπικύρωσιν τοΰ άφο- 

1 Όμιλών περί τής αποχής ταύτης ό Ίννοκέντιος λέγει (Μ ϊ £ η 6, Ρ. Ε., τόμ. 216, στ. 

968): * · · ■ νβΐ ρ&εειη φίαιη εοοΙεδΐίίΒΗοί ίηίβταπί, Οοαδί&ηΐίποροΐΐί&πΐ ό&τοηβδ, ηιιϊ 
0Γ£3. Κ.οιη&ηαιη Εοοίεδϊαηι τηαίοτεηι άενοϋοηειη Ηαΰεηία ΐη, δβΓνίίύδ άείεηβΐοηϊδ ίηιρβπί 
ΙοίΐιΐΒ δΐιηί £Γ&ν3.ί:ϊ». 



412 Διον. Α. Ζακυθηνοΰ 

ρισμοΰ υπό τοΰ Πάπα \ Ό Ίννοκέντιος, επιθυμών άφ’ ενός νά υπεράσπισή 

υά δίκαια τής Εκκλησίας, άφ’ ετέρου δ’ δμως φοβούμενος τάς συνέπειας τής 

επικυρώσεως τής εκκλησιαστικής αργίας εις δλας τάς χώρας τοΰ πριγκιπάτου 

καί τοΰ δουκάτου των 5Αθηνών, προσεπάθησε νά επιτυχή διαλλακτικήν τινα 

λΰσιν. Πράγματι έδέχθη μετά πολλής εΰμενείας τούς απεσταλμένους του 

Βιλλεαρδουΐνου καί τοΰ Δελαρός, οί όποιοι έζήτησαν την άρσιν τοΰ άφο- 

ρισμοΰ, ΐσχυριζόμενοι δτι ουδόλως εσφετερίσθησαν τά κτήματα τοΰ αρχιεπι¬ 

σκόπου Πατρών καί ύπισχνοΰμενοι νά παράσχουν εις αυτόν πλήρη ίκανοποίη- 

σιν εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν ήθελον άποδειχθή άδικήσαντες την 

Εκκλησίαν. Την 26Τ»ν Αύγουστου 1213, ό πάπας άνέθεσεν εις τον επίσκοπον 

Άμυκλών νά προβή εις την λΰσιν τοΰ άφορισμοΰ, άφοΰ λάβη ένορκον ομο¬ 

λογίαν τοΰ πρίγκιπος καί των περί αυτόν δτι θά εκτελέσουν πιστώς τάς 

ΰποδειχθησομένας υπό τής Αγίας "Εδρας λύσεις 2. Την 31Τιν τοΰ αύτοΰ μηνός 

ό Ίννοκέντιος έπληροφόρησε τον πρίγκιπα δτι άπεστάλη εις Άχαΐαν ό επί¬ 

σκοπος Αλβανού Πελάγιος 3. 

ΙΙαρ’ δλην δμως την επιθυμίαν τοΰ Ίννοκεντίου, δπως ρυθμισθή ή εν 

Πελοποννήσω διάστασις μεταξύ Εκκλησίας καί τής κοσμικής Ιξουσίας, ό 

επιδιωκόμενος διακανονισμός, ώς φαίνεται, δεν επετεύχθη. Ό νέος λατΐνος 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερβάσιος (εκλεγείς τφ 1215) ήναγκάσθη νά 

κηρΰξη νέαν εκκλησιαστικήν αργίαν εις την επικράτειαν τοΰ Βιλλεαρδουΐνου 
καί τοΰ Δελαρός 4. 

Έν τφ μεταξύ, τφ 1216, άπέθανεν ό πάπας Ίννοκέντιος ό Γ', ό όποιος 

εΐχε δείξει θερμόν ενδιαφέρον διά τάς τΰχας τής εν Ανατολή λατινικής 

Εκκλησίας καί ιδιαιτέρως διά τά συμφέροντα τής αρχιεπισκοπής Πατρών. 

Αΐ σχέσεις του προς τον ’Άντελμον, παρά τινας άναφυείσας διαφοράς 5, υπήρ¬ 

ξαν μέχρι τέλους όμαλαί. 

Ή άνάρρησις επί τοΰ παπικού θρόνου τοΰ πάπα Όνωρίου τοΰ Γ' 

(1216-1227) εσημείωσεν ευθύς αμέσως μεταβολήν εις τήν μέχρι τότε τηρη- 

θεΐσαν τακτικήν. Διά τον ’Άντελμον αρχίζει περίοδος δυσμενείας. Ό νέος 

πάπας άπεδοκίμασεν έντόνως τήν υπό τοΰ πατριάρχου Γερβασίου εκ δευτέρου 

1 Μϊ^ηε, Ένθ’ άνωτ., τόμ. 216, στ. 898. 

2 Μΐ§ηε, Αυτόθι, στ. 899. 

3 Μ ί § η ε, Αυτόθι, στ. 903 · 904. 

4 Κ&γ η &1 ό ιι 8, Απη3.ΐ05 εεείεδΐ&δβεϊ, έτος 1218, § 27. 

5 Πρέπει νά σημειωθη ενταύθα ή άναφυεΐσα διαφορά μεταξύ τοΰ Άντέλμου καί τοΰ 
επισκόπου Καρδίτσης, ό όποιος εστάλη εις 'Ρώμην υπό τοΰ αρχιεπισκόπου Πατρών διά 
νά διακανονίση υποθέσεις τινάς τής αρχιεπισκοπής του. Παρά τάς ρητάς υποσχέσεις του 
περί αμοιβής τοΰ άποσταλέντος επισκόπου, ό ’Άντελμος ήρνήΟη νά πλήρωσή τά έξοδα 
τοΰ ταξειδίου. Ό Ίννοκέντιος ανέθεσε, τήν 25ην Μαΐου 1212, εις τον αρχιεπίσκοπον 
Λαρίσης καί τον επίσκοπον Ζητουνίου νά προβοΰν εις σχετικός ανακρίσεις. Μ ΐ ε, 
Αύτόθι, στ. 596- 
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κηρυχθεΐσαν εκκλησιαστικήν αργίαν έν Πελοποννήσω 1. Έν τφ μεταξύ άπέ- 

θανε, τφ 1218, καί ό πρΐγκτψ Γοδοφρεΐδος, τον όποιον άντικατέστησεν εις 

τήν ηγεμονίαν τής Άχαΐας ό υιός του Γοδοφρεΐδος ό Β' (1218-1245). 

Καθ’ ήν στιγμήν ό νεαρός πρΐγκιψ άνελάμβανε τήν κυβέρνησιν τοΰ 

πριγκιπάτου, ή έκρυθμος κατάστασις είχε φθάσει εις τό κρισιμώτερον σημεΐον. 

Άτυχώς αϊ διαθέσεις τοΰ νέου ήγεμόνος δεν ή σαν μετριοπαθέστεραι τών τοΰ 

πατρός του. Κατά τον ανώνυμον ποιητήν τοΰ Χρονικού τοΰ Μορέως, ό 

Γοδοφρεΐδος ό Β', επιθυμών νά έπιβάλη καθ’δλην τήν Πελοπόννησον τήν 

επικυριαρχίαν αύτοΰ, έζήτησε τήν ουμμαχίαν καί τήν βοήθειαν τής Εκκλη¬ 

σίας. Άρνηθέντος τοΰ κλήρου νά παράσχη τήν αίτηθεΐσαν βοήθειαν, ο Βιλ- 

λεαρδουΐνος κατέλαβε τά εκκλησιαστικά κτήματα καί φέουδα, τά όποια διετή- 

ρησεν επί τριετίαν 2, μέχρις δτου έπετελέσθη ή οικοδομή τοΰ κάστρου τοΰ 

Χλουμουτσίου 3. Δεν γνωρίζομεν κατά πόσον ή διήγησις τοΰ λαϊκοΰ χρονο¬ 

γράφου άνταποκρίνεται προς τά πράγματα, εν πάση δμα)ς περιπτώσει είναι 

βέβαιον δτι ό άποστολικός επίτροπος καρδινάλιος Ιωάννης Κολόννα δαηοίαε 

Ρταχοθΐε, τή αιτήσει τών αρχιεπισκόπων Κορίνθου, Πατρών, Λαρίσης 

καί Νέων Πατρών, άφώρισε τον νέον πρίγκιπα καί τον ’Όθωνα Δελαρός. 

Τήν 21Τιν Ίανουαρίου 1219 ό πάπας Όνώριος επεκΰρωσε τήν άπόφασιν 
τοΰ καρδιναλίου 4. 

Ή έπιτευχθεΐσα, κατά τό αυτό έτος, νέα σΰμβασις μεταξύ τοΰ επιτρόπου 

τής λατινικής αυτοκρατορίας Κωνσταντινουπόλεως Οοηοη άο Βέώυηο καί 

τοΰ καρδιναλίου Ίωάννου Κολόννα 5 κατέδειξε μίαν ακόμη φοράν τήν ανάγ¬ 

κην τής άποκαταστάσεως εν Πελοποννήσφ αγαθών σχέσεων μεταξύ τής 

Εκκλησίας καί τοΰ ήγεμόνος. Αΐ σχετικαί διαπραγματεύσεις υπήρξαν πολύ 

μακραί. Ή συγκληθεΐσα έν 'Ρώμη διαιτητική επιτροπή, άποτελουμένη υπό 

τοΰ επισκόπου Άλβάνου Πελάγιου, τών καρδιναλίων Θωμά τής άγιας Σαβί- 

νης καί Ίωάννου Κολόννα, τοΰ αντιπροσώπου τοΰ Βιλλεαρδουΐνου Πέτρου 

Άλεμάνου 6 καί τών έν τή Αγία "Εδρα ευρισκομένων Πελοποννησίων κλη¬ 

ρικών, κατέληξεν είς σύμβασιν έπικυρωθεΐσαν τήν 4Τ·ν Σεπτεμβρίου 3223 

υπό τοΰ πάπα Όνωρίου 7. 

1 Κ.3 γη 3.1άιΐ8, Αύτόθι, έτος 1218, § 27 - 28. 

2 Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 2654. 

3 Αύτόθι, στ. 2640 - 2656. 

4 ΡΓ688ΐιίτΐ, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. 302. 

5 Κ.&γπ3.1·1αδ, Ένθ’ άνωτ., έτος 1221, § 24 κέ. 

° Κατά τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 2659 - 2660, ό Βιλλεαρδουΐνος «φρεμενουρίους 
[ = ίτΛίΓβδ πιΐηοΓβδ, ίτέτεβ πιίηειίΓδ] άπέστειλεν καί δύο καβαλλαρίους στον πάπαν τον 
άγιώτατον, εκεϊσε είς τήν 'Ρώμην». 

Ί Μΐ§πί, τόμ. 216, στ. 968 - 972. 
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Οί κυριώτεροι οροί τής συμβάσεως ταύτης, ή οποία έθεσε τέρμα εις τάς 

μεταξύ του Αντελμου και των πριγκίπων τής Άχαίας κτηματικάς διαφοράς, 

είναι οι ακόλουθοι: 

Α' Αναγνωρίζεται, συμφώνως προς τάς αποφάσεις τής έν 'Ραβεννίκη 

δευτέρας συνόδου, ή ανεξαρτησία τής Εκκλησίας, διατηροΰσης πάντα τά 

εκκλησιαστικά καί μοναστηριακά κτήματα, τά όποια κατεΐχεν αυτή κατά την 

εποχήν τής στέψεως του αύτοκράτορος Αλεξίου του Μουρτζοΰφλου (1204) \ 

ε?ιευθερα πασης επιβαρυνσεως η δουλείας. Μόνον τό έν Έαβεννίκη όρισθέν 
άκρο στίχον θά καταβάλλεται είς τούς κατά τόπους άρχοντας. 

Β Εν αντιθεσει προς τα ακίνητα κτήματα, οί άρπαγέντες θησαυροί 

των εκκλησιών δεν θα επεστρέφοντο. Οί εϊρημένοι όμως άρχοντες ώφειλον 

νά δώσουν άποζημίωσιν διά τούς καρπούς, τάς προσόδους καί ζημίας τάς 

έπενεχθείσας εις τά εκκλησιαστικά κτήματα, διαρκούσης τής υπό τού καρδι¬ 

ναλίου Ίωάννου Κολόννα κηρυχθείσης αργίας, ήτοι χίλια υπέρπυρα έτησίως, 

διανεμόμενα μεταξύ των δικαιούχων εκκλησιών ώς έξης: εκατόν έβδομήκοντα 

υπέρπυρα δι3 έκάστην τών αρχιεπισκοπών Πατρών καί Κορίνθου, άνά έβδο¬ 

μήκοντα πέντε υπέρπυρα είς τάς έπισκοπάς Λακεδαίμονος καί Άμυκλών, άνά 

εκατόν πεντήκοντά είς τάς έπισκοπάς Κορώνης, Μεθώνης καί Ωλένης, καί 

τέλος τά απολειπόμενα εξήκοντα υπέρπυρα είς τήν επισκοπήν Άργους. Έκ 

τού ποσού τουτου θελει αφαιρεΐσθαι το οφειλόμενον άκρόστιχον έκ τούτου 

δε παλιν πρεπει να άφαιρήται ποσον αναλογούν προς τάς έπενεχθείσας εις 
τά κτήματα υπό τού χρόνου βλάβας. 

1 Ο πρίγκιψ τής Αχαιας καί οί περί αυτόν άρχοντες υπόσχονται νά 
πληρώνουν άνελλιπώς τήν όφειλομένην είς τήν Εκκλησίαν δεκάτην. 

Δ' Ή συμφωνία τής 'Ρώμης ρυθμίζει έπίσης τήν θέσιν τών Ελλήνων 

ιερέων. Κατά τά άποφασισθέντα, πάσα περιοχή άριθμούσα μεταξύ είκοσι 

πέντε μέχρι έβδομήκοντα οικογένειας (Ι&Γεδ) ώφειλε νά έ'χη δύο μόνον ιερείς, 

διαμένοντας, μετά τών συζύγων καί τέκνων των, απολύτως έλευθέρους. Έάν 

ή περιοχή ήρίθμει περισσοτέρας τών έβδομήκοντα οικογένειας, είχε δικαίωμα 

νά συντηρή τέσσαρας ιερείς, έάν δε τέλος ό αριθμός τών οικογενειών ήτο άνώ- 

τερος τών εκατόν είκοσι πέντε, ή περιοχή είχε δικαίωμα νά συντηρή εξ ιερείς. 

Έν περιπτώσει όμως κατά τήν οποίαν ή περιοχή ήρίθμει δλιγωτέρας τών 

είκοσι πέντε οικογένειας, ώφειλε νά περιληφθή είς αυτήν ό πλησιέστερος 

συνοικισμός, μέχρις ού συμπληρωθή ό άπαιτούμένος άριθμός. Πάντες οί 

λοιποί ιερείς τής υπαίθρου ύπέκειντο είς τάς αύτάς πρός τούς κατά τόπους 

1 ’βν τΦ κειμένω απαντάται πολλάκις ό τύπος: ΑΙεχΐιΐδ Β&ιηθ&εοΓαίίιιβ! Ό ταυτι- 

σμός του άναφερομένου τούτου Αλεξίου πρός τον Μούρτζουφλον οφείλεται είς τόν 
Σπ. Λάμπρον, έν Γρηγοροβίου, Ιστορία τής πόλέως Αθηνών κατά τούς μέσους αιώνας, 

τόμ. Α , σελ. 439, σημ. Ό Καλλιγάς, Μελέται βυζαντινής “Ιστορίας, σελ. 191, νομίζει 
ότι πρόκειται περί Αλεξίου τοΰ Α'. 
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άρχοντας υποχρεώσεις, είς τάς οποίας καί οί λαϊκοί τών τελευταίων τούτων 

υπήκοοι. Έν τούτόις οί κατά τόπους άρχοντες δεν είχον τό δικαίωμα νά στε¬ 

ρήσουν τούς έν λόγω ιερείς τής προσωπικής των έλευθερίας. "Οσον δ’ αφορά 

εις τούς κληρικούς καί ιερείς τών καθεδρικών ναών, ούτοι ώφειλον νά απο¬ 

λαύουν παντελούς έλευθερίας. 

Ή έν Τώμη συνομολογηθείσα σύμβασις έθεσε τέρμα είς τήν επί δεκα¬ 

πενταετίαν σχεδόν διαρκέσασαν διάστασιν μεταξύ τού κλήρου καί τών αρχόν¬ 

των τής Άχαΐας. Ό πάπας Όνώριος έπεφόρτισε, τήν 9"ΐν Σεπτεμβρίου τού 

αυτού έτους, τούς επισκόπους Μεθώνης καί Κορώνης νά προ βουν εις τάς 

καταλλήλους ένεργείας διά τήν άπόδοσιν τών υπό τού πρίγκιπος κατακρατού¬ 

μενων κτημάτων ι. 
Κατά τό Χρονικόν τού Μορέως, ό πρίγκιψ, μετά τήν λύσιν τού άφορι- 

σμού υπό τού πάπα, έκάλεσε τόν αρχιεπίσκοπον Πατρών, τούς έπισκόπους 

τής περιφερείας αυτού καί τούς προϊσταμένους τών μοναχικών ταγμάτων καί: 

ενταύθα εον μπαθήστηκαν κ’ εποίηοαν αγάπην 

κ° έτάξαοιν άπό τον νυν νά είναι εις θέλημάν τον 2. 

Παρά τήν έπελθούσαν όμως συμφιλίωσιν, ό Άντελμος δεν συνεχιόρησε 

ποτέ είς τούς Βιλλεαρδουΐνους τήν άγέρωχον διαγωγήν των. Δέκα έτη βρα- 

δύτερον βλέπομεν αυτόν συμμαχούντα μετά τών Ελλήνων καί παρέχοντα είς 

αυτούς έλευθέραν δίοδον καί τρόφιμα. Ή στάσις τού αρχιεπισκόπου προ- 

εκάλεσε τά παράπονα τού πρίγκιπος καί τάς επιτιμήσεις τού πάπα Γρηγορίου 

τού Θ' (20 Δεκεμβρίου 1233) 3. 

Πλήν τής πρός τόν Βιλλεαρδουΐνον διενέξεως, ό Άντελμος εύρέθη είς 

τήν δύσκολον θέσιν νά άντικρύση καί τήν δυσμένειαν τής Αγίας "Εδρας. 

Ώς φαίνεται έξ επιστολής τοΰ πάπα Όνωρίου τού 1 (4 Απριλίου 1218) 

πρός τούς αρχιεπισκόπους Λαρίσης καί Αθηνών, ό Αντελμος ετιμωρηθη διά 

προσωρινής αργίας, τήν οποίαν άλλωστε ήρνηθη να απότιση κανονικώς 4. 

Βραδύτερον περιήλθεν είς ρήξιν μετά τού αρχιδιακόνου Πατρών καί κατεδι- 

κάσθη υπό τού πάπα νά έπανορθώση τά κτήματα, τα οποία εσφετερίσθη (9 

Σεπτεμβρίου 1223 καί 5 Ίανουαρίου 1224) 5. Τέλος, τήν 10*>ν Ιουνίου 1224, 

ό πάπας Όνώριος άνέθεσεν είς τούς αρχιεπισκόπους Κόρινθου καί Λαρίσης 

καί είς τόν καρδινάλιον Τωάννην Κολόννα νά ανακοινώσουν εις τόν Αντελ- 

* Ρ. Ργ653ιιΙΙϊ, Κ.6£65ΐ3. Ηοπογπ Ραρ&β III, τόμ. Β', (“Ρώμη, 1895), σβλ. 161. 

' 2 Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 2719-2720. 
3 Σι. ΑυντΗχ, 1/63 Κε^ϊδΙτεδ άιι ρ&ρε (Ιτέ^οΐτε IX, τόμ. Α’ (Παρίσιοι, 1890) στ. 

902-903. 
4 ΡΓεβδΰΐίϊ, Αυτόθι, τόμ. Α', σελ. 201. Πρβλ. σελ. 487 (7 Ιανουάριου 1221). 

δ Αυτόθι, τόμ. Β', σελ. 161 καί 190. 
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μον οτι ετιμωρηθη δι αργίας ενός έτους, την οποίαν ώφειλε νά έκτίση εν 

τινι των μοναστηρίων τής Άχαΐας >. Ό επίσκοπος Κορώνης άνέλαβε προσ¬ 

ωρινούς την διοίκησιν τής αρχιεπισκοπής Πατρών 2. 

Τό καιριον τούτο πλήγμα δεν ή μπόδισε τον δραστήριον αρχιερέα τής 

Άχαΐας νά άναλάβη ευθύς μετά τον θάνατον του Όνωρίου (1227) την προ- 

τεραν αυτοΰ θεσιν. Τοσαυτη δ ύπήρξεν ή επιρροή του, ώστε κατώρθωσε νά 

πειση τον Βιλλεαρδουΐνον να παραχώρηση εις αυτόν την κοσμικήν εξουσίαν 

επι τής πόλεως των Πατρών, τής οποίας ό δυνάστης Βάλθερος Άλαμάνος 

είχε προ μικρού αποθανει. Ούτως ίδρΰθη τό περίεργον εκκλησιαστικόν κράτος 

των Πατρών, τό όποιον, μετά δυο αιώνων ζωήν, κατελΰθη, τώ 1430, υπό 
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

❖ 
£ Φ 

Οί περί Άντέλμου γράψαντες θεωρούν ως έτος του θανάτου αυτοΰ τό 

1232, παραπλανηθέντες προφανώς υπό του προς την μονήν τής Η^ιιίεοοΗΐββ 

δωρητηρίου εγγράφου, τό όποιον ύπέλαβον ώς διαθήκην. Καθώς όμως προ¬ 

κύπτει έκ του εν αρχή τής παροΰσης μελέτης έκδιδομένου εγγράφου, ό αρχιε¬ 

πίσκοπος ΓΙατρών εζη ακόμη τώ 1238. Άτυχώς τό εν λόγω έγγραφον οΰδε- 

μίαν δίδει πληροφορίαν περί του τόπου, εις τον όποιον έξεδόθη. Τό γεγονός 

δμως δτι ή πιστοποίησις γίνεται όμοΰ μετά του επισκόπου τής έν Σαβοΐα 

Μαυριανής δεν άφίνει, νομίζομεν, ούδεμίαν αμφιβολίαν δτι ό ’Άντελμος 

εύρίσκετο τότε μακράν τής Πελοποννήσου. Θά ή το ίσως παρακεκινδυνευμέ- 

νον νά υποθέσω μεν δτι ό άρχιερεύς τής Άχαΐας, περί τά τέλη του βίου του, 

άπεσΰρθη εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα. Είναι εξ ίσου πιθανόν δτι τό περί 

ου ό λόγος έγγραφον έγένετο επί τή ευκαιρώ ενός των συχνών ταξειδίων, τά 

όποια ό Άντελμος έπεχείρει άνά τήν Τταλίαν καί τήν Γαλλίαν. Δεδομένου 

δέ δτι, έφ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, έν τοίς άποστολικσΐς άρχείοις οΰδε- 

μία μνεία περί εκλογής αρχιεπισκόπου Πατρών γίνεται προ τής 8^ Όκτω- 

βριου 1243 3, νομίζομεν δτι ό θάνατος του Άντέλμου δΰναται νά τοποθε- 

τηθή περί τό έτος του το. 

Ωμιλησαμεν ανωτέρω παρεμπιπτόντως περί των σχέσεων του αρχιεπισκό¬ 

που Πατρών μετά του εν Σαβοΐα μοναστηριού τής Η&ιιίεοοπιΒε καί άνεφέ- 

ραμεν συγκεκριμένως τάς προσπάθειας, τάς οποίας κατέβαλεν οΰτος διά τήν 

έγκατάστασιν μοναχών τινων τοΰ μοναστηριού τοΰτου Ιν Άχαΐα. Τήν 5^ 

Μαρτίου 1231 ό Άντελμος διά δωρητηρίου εγγράφου, γενομένου έν τή αρχιε¬ 

πισκοπή Πατρών, παρεχώρησεν εις τό ρηθέν μοναστήριον τριακοσίας μάρκας 

αργύρου, τεσσαράκοντα επτά μάρκας χρυσοΰ, τριακόσια ύπέρπυρα, ετέρας 

1 ΡΓβδδΐιΐιϊ, Αυτόθι, τόμ. Β', σελ. 255. 

2 Αυτόθι, σελ. 260. 

3 Ε. Β6Γ£βτ, Εεε Κ.ε§ίδΐΓβΒ ά' Ιηηοεεπΐ IV, τόμ. Α' (Παρίσιοι, 1881), σελ. 35 
(άριθμ. 199). 

δέκα εξ μάρκας άργυρου, ποσά τά όποια είχε καταθέσει έν τφ μοναστηριού 

τής Σαβοΐας, καί έπί πλέον χίλια ένενήκοντα οκτώ ύπέρπυρα, τά όποια 

έχρεόίστει εις αυτόν ή μονή τοΰ Αγίου Αγγέλου. Τά ποσά ταΰτα ό ήγού- 

μενος καί οί μοναχοί τής ΗααΙεοοπιΒε ώφειλον νά χρησιμοποιήσουν διά 

διά τήν αγοράν κτημάτων καί ετέρων ακινήτων Επίσης έδώρησεν είς τήν 

μονήν καί τήν κάραν τής Αγίας Ειρήνης 2. 

Διεσώθησαν μέχρις ημών περίεργοί τινες λεπτομέρειαι άναφερόμεναι 

είς τάς περαιτέρω τύχας τοΰ θησαυροΰ, τον όποιον ό Άντελμος παρεχοίρησεν, 

άγνωστον έναντι ποιων ανταλλαγμάτων, είς τούς μοναχούς τής ΗαιιΙοοοηιΙιο. 

Ώς εξάγεται έξ εγγράφου τοΰ πάπα Τννοκεντίου τοΰ Δ' (Φεβρουάριος 1245) 

χίλιαι λίτραι έδόθησαν υπό τύπον δανείου είς τον κόμητα τής Σαβοΐας 

Θωμάν 3 Ούτος κατώρθωσε νά άποσπάση έκ τοΰ εϊρημενού θησαυροΰ ετέρας 

χιλίας λίτρας, πωλών εις τούς μοναχούς τήν περιοχήν τοΰ Μέτγ·, Οππιιοΐίπζ 

καί 01αΓ3.ίοπό 4 Τό ποσόν τοϋτο έχρησιμοποίησε διά τήν αγοράν παρά τοΰ 

άρχοντος Βετίΐοη τοΰ κάστρου τοΰ ΟΙιαιήΜιυ (15 Φεβρουάριου 1232) 5, τό 

όποιον έμελλε νά άποβή ή πρωτεύουσα τών κομήτοον τής Σαβοΐας. 

"Οτε προ πενταετίας έπεσκέφθημεν τό περικαλλές φρούριον τοΰ ΟΙιαπι- 

Βέι·)' καί τό έπί τής γραφικής λίμνης τοΰ Βοιιτ^οΐ, τήν οποίαν ΰμνησεν ό 

Λαμαρτΐνος, μοναστήριον τής Ηαχιΐ600Πΐ1)&, άνεπολήσαμεν τήν περίεργον 

ταύτην ιστορίαν καί τάς περιπέτειας τοΰ θησαυροΰ τής ελληνικής εκκλησίας 

τών Πατρών 6. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

ι 01. Β19 ηοΐι&Γ(1, Ηίδίοΐτε άε ά’Ηε-ΐιίβοοιηΒβ εη Βανοίβ 3νεε ρΐεεεδ 
)υ8ΐΐίΐο&Ιΐν65 ίηεάίίεδ, Μέηιοίτεδ άε ΓΑε&όέηιϊβ άβδ δείβηεεδ, Βείίεδ-ΐεΐίτεδ εΐ Ατίδ άε 
δανοΐε, τρίτη σειρά, τόμ. Α' (0Β&πιΙ>6Γγ, 1875), σελ. 572-573. 

2 Όιι Οαη^ε, Ηίδίοΐτε άε Γειηρΐτε άε Οοπδΐ&ηΐΐηορίβ δοιίδ Ιεβ ειηρετεαΓδ Ργ3.π- 

ςαΐδ, (έκδ. Βιιείιοη, Παρίσιοι, 1826), τόμ. Α' σελ. 213 - 214. 

3 Ηίδΐοή&ε ρ&Ιπ&ε Μοηιπηεηΐ3. ΟΒ&Γ(&ηιπι Ιοιηιΐδ I (Τουρΐνον, 1836), στ. 1375. 

4 Βΐ3ηε1ΐ3Γά, Ένθ’ άνωτ., σελ. 557 - 559. Πρβλ. Ο. Ρέτοιίδε, Η&αίεεοιηόε 
Αόό&)'6 Κ.ογ3ΐε, (ΟΒ&ηιόέτγ, 1926), σελ. 34 - 3ό. 

5 ΡεΓοιίδβ, Αυτόθι. 

0 Τοΰ Άντέλμου διεσιόβησαν μέχρι σήμερον τέσσαρα έγγραφα, τών οποίων τά δύο 
έν πρωτοτύπφ. Εΐναι δέ ταΰτα: ή ανωτέρω δημοσιευομένη πιστοποίησις, τά δωρητήρια 
γράμματα προς τάς μονάς τοΰ 01ιαηγ καί τής ΗίΐιιΙβεοαιόε (βλ. άνωτέρω) καί έγγραφον 
τής 25ης Μαρτίου 1212 έκδοθέν υπό τοΰ κόμητος Κ.ιαηί, Εχιινϊ&ε 83ετ3ε ΟοιίδΙαηΐΐ- 

πορο1ΐί&π3ε, τόμ. Β' (Γενεύη, 1878), σελ. 98. Τοΰ τελευταίου τούτου παραθέτομεν τό 
ακόλουθον χωρίον : «... 5ίεπ£ εχ 3ηΐίςμιοπιιη Γείιΐΐοπε θΓ3εοοπιηι άϊάΐοπηαδ, ηιιί 
3ΐιίε ηοδ ϊη Ρ3ίΓ3εεπδί εοε1ε3Ϊ3 ίηεηιηΐ, ρταεδεηδ Ιΐ^ηιιηι, φΐοά ΙαΙοτί ρΓ363εηίίαιη 
Οιιίάοηϊ άε Κ,οίϊ [κατά τον Εΐαπΐ, αυτόθι, τόμ. Α’, σελ. ΟΕΧνίΙΙ, άναγνωστέον: Κ,οιιί], 
ΐη δΐ§ηυιη άενοίΐοηΐδ άεάΐηιυδ, άε ΐΐΐο Η§ηο εδ£, ϊη φυο άϊΐεείιΐδ Πει ΑηάτθΕδ &ρο- 

δίοΐιΐδ εΓεάίίηΓ ίαΐδδε εηιείίϊχαδ, ϊη ειιΐιΐδ τεΐ Ιεδίΐηιοηΐιιιη είάεηι ρταεδεπίεδ 1ΐίίεΓ3δ 
άεάπηιΐδ 5Ϊ£Ϊ11ϊ ποδίτΐ ηιτιπΐιιιΐπε ΓθΒθΓ3£3δ5. 
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Ο ΑΜΒΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Εσχάτως 6 σοφός μελετητής τών Ικκλησιών τής Καππαδοκίας πατήρ 
. .Ι/ΓΡΗ“1°” ,έ®ημ0σί6υσεν |ν ιΦ 1% Παπικής Ακαδημίας Ικδι- 

μενα, Μσπτοησ 3ο11α ΡοηΙΐβάα Αοαάβπώι Κο^ηα 3! ΑπΛαοΙο^α 

(δοπβ III, νοί. III, 1932, σ. 107- 132) αξιόλογου πραγματείαν ΰπό τον 

τίτλον: Εαη,όοη 3ο δαίοπί^με, ΙΆτο 3ε Οαΐέτο ε£ Ι’αηιόοη 3ε ΤΙιέΟεε 

Αναλυσιν τούτης «δημοσίευσα εις βιβλιοκρισίαν μου Ιν Έπετηρίδι τής Έται- 

ρειας Βυζαντινών Σπουδών τού Ι'τους 1932 (τόμ^Θ' σ. 465 κί.), Ιπεφυλάχθην 

δε εις ιδιαν^ μελετην νά πραγματευθώ περί τής κατ’ Ιμέ δρθοτέρας άποκατα- 

στασεως του Αμβωνος τής Θεσσαλονίκης, ήν κυρίως Ιπιχειρεϊ ό συγγραφεύς 
εν τη ανωτέρω λαμπρή: εργασία του. Ψ * 

Ώς γνωστόν, Ικ τού περιφήμου "Αμβωνος, τού κοσμουμένου δΓ άναγλύ- 

φων εντός κογχών παραστάσεων τής Θεοτόκου καί τών Μάγων άς καί ποι¬ 

κίλων καλής τέχνης διακοσμήσεων Ιπί συμπαγούς μαρμάρου, διεσώθησαν 

δυο τμήματα μεταφερδέντα Ικ Θεσσαλονίκης ΰπό τών Τούρκων τώ 1900 εις 

Κων/πολιν «“Υποκείμενα σήμερον είς τό Ικεΐ Όδωμανικόν Μουσείου· 

η βασις δε του Αμβωνος τούτου άνευρέδη τφ 1918 ύπό Ηββτοτά δι’άνα- 

σκαφης βορείως τού ναού τού άγ. Γεωργίου Θ.σσ/νίκη; (βλ. 3ε /ετρίιαπίοπ, 

ε.ά. σΠ07 χί,βνβα και η περί τού "Αμβωνος τούτου σχετική βιβλιογραφία). 

Μέχρι τουδε έχουν επαρκως έξετασδή τά διακοσμούντο τά τμήματα τού 
Αμβωνος τούτον θέματα, δεν είχεν δμως Ιπιχειρηδή Ιπί τή βάσει τών δια- 

σωδέντων τεμαχίων η άποκα_τάστασις αύτού. Είς τήν Ιν τή Αρχαιολογική 

Εφημεριδι του έτους 1929 δημοσιευδεϊσαν μελέτην μου περί τών άνασκαφών 

των δεσσαλικων Θηβων, επι τή είκαιρία τής Ιζετάσεως τού ύπ’Ιμοϋ άνευ- 

ρεΟεντος καί άποκατασταθέντος Αμβωνος τής Βασιλικής Α„ «σημείωσα 8τι 
«ο αμβων ουτος είναι εν κατόψει δμοιος πρός ιόν Αμβωνα τής Θεσσαλονί- 

«ης,_προς τον οποίον δέν απέχει μεγάλως καί ώς πρός τήν συγκρότησιν τών 

μερών αυτου-η δια ουρανού δέ Ιπιστέγασις είναι τό πρώτον αυθεντικόν Ικ 

των μέχρι τουδε γνωστων μνημείων δείγμα αρχαίου αμβωνος καί δύναται 

να συμπλήρωσή ου μονον τόν Αμβωνα τής Θεσσαλονίκης, άλλά καί πολλούς 

άλλους παλαιοχριστιανικούς Αμβωνας, τών οποίων «Ε παραστάσεις περιορί¬ 

ζονται εις τα κάτω μονον μέρη, (βλ. Αρχ. Έφημ. τού έτους 1929, σ 96) 

Λ ,““ τ,η.ν, ιν;9°ο·ε.·«ιν των άνασκαφών μου ό π. 3ο ΙοτρΗαηίοη εσχε 
την ευτυχή ιδέαν να προβή είς τήν άποκατάστασιν τού Αμβωνος τής Θεσ- 

Ό “Αμβων τής Θεσσαλονίκης. 

Είκ. 1-2. Κάτοψις βάσεως καί άνω δαπέδου τοΰ “Αμβωνος τής Θεσσαλονίκης. 
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σαλονίκης διά τής ανωτέρω μελέτης του, έν ή προσάγει του "Αμβωνος τοΰτου 

δυο κατόψεις (είκ. 23) καί δυο προσόψεις (κυρίαν καί πλαγίαν είκ. 24 καί 25). 

Η αποκατάστασις αυτή είς τάς γενικάς γραμμάς — τον "Αμβωνα των 

θεσσαλικών Θηβών ακολουθούσα - είναι ορθή, άν μάλιστα συγκρίνη τ,ς 

ταυ την προς τάς ύπ’ άλλων προγενεστέρως προβληθείσας γνώμας (βλ. βιβλιο¬ 

γραφίαν εν τή μελέτη του π. άε ^τρίωηΐοη. σελ. 117 κε.). Ίκαναί έν τού- 

τοις ενδείξεις επί των δυο αποκειμένων σήμερον εις τό "Οθωμανικόν Μουσεΐον 

τεμαχίων του Αμβωνος τουτου τής Θεσσαλονίκης, άτινα εσχάτους έλαβον την 

ευκαιρίαν νά μελετήσω έν Κωνσταντινουπόλει, νομίζω δτι επιτρέπουν όρθο- 

τέραν είς τάς λεπτομέρειας άποκατάστασιν. 

Και πρώτον ευθύς έξ αρχής παρατηρουμεν δτι οί δύο "Αμβωνες (Θεσ¬ 

σαλονίκης καί θεσσαλικών Θηβών) δεν ήσαν ακριβώς τοσούτον όμοιοι, ώστε 

νά δΰναται νά γίνεται λόγος περί μιμήσεως (βλ. άε ]. ε.ά. σ. 129). Ή αυτή 

έλευθερια, ήτις παρατηρεΐται είς την διακόσμησιν — καίτοι είς άμφοτέρους 

τους Αμβωνας υπάρχει ο δια κογχών διάκοσμος — παρατηρεΐται καί είς την 

όλην μορφήν των, διότι τό υλικόν, ή κατασκευή καί αί διαστάσεις εκάστου 

αμβωνος συντείνουν εις την διάφορον διάπλασίν των είς τάς λεπτομέρειας. 

Η διαφορά λ.χ. τής κατασκευής τών κλιμάκων (αιτινες είς μέν τον "Αμβωνα 

τών θεσσαλικών Θηβων είναι κτισταί, είς δε τον "Αμβωνα τής Θεσσαλονίκης 

λαξεύονται επί τών δύο συμπαγών μονολίθων τεμαχίων) ως συνέπειαν έχει 

τήν διάφορον διάπλασίν τού κεντρικού εξέχοντος ημικυκλίου, δπερ είς μέν τον 

πρώτον είναι άνοικτόν, είς δέ τον δεύτερον κλείεται διά μαρμάρινων θωρα¬ 

κίων^ μέ λαξευτάς κόγχας (πρβλ. τήν εύρύτερον άναπτυχθεΐσαν ύφ’ ήμών δια¬ 

φοράν ταύτην εν τή περί τής έργασίας τού π. άε ^τρίι. βιβλιοκρισία ημών 

έν Έπετηρίδι Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Θ', 1932, σ. 466). "Οπως δέ τό κάτω 

μέρος τού "Αμβωνος τής Θεσσαλονίκης ήτο άνοικόν εις τήν κυρίαν όψιν — 

εχον εν τώ μέσω κιονίσκον προς στήριξα- τού άνω δαπέδου — ούτως ήτο 

ομοίως τούτο άνοικτόν καί είς τό μέρος τής ανόδου, ένθα εύρίσκονται δύο 

ηνωμένοι κιονίσκοι προς στήριξιν τού αύτού δαπέδου, ως δρθώς άποκαθιστά 

τούτους εις τήν υπό τού ΗέΛατά εύρεθεΐσαν βάσιν ό π. άε ^Γρίιαηίοπ 
(βλ. καί ενταύθα είκ. 1). 

Τά ισχυρά μάλιστα στηρίγματα ταύτα είναι ίσως δηλωτικά καί τής ύπάρ- 

ξεως Κιβωρίου, ήτοι ησαν προωρισμένα διά νά βαστάσουν και μεγαλείτερον 
βάρος από τό βάρος τής πλακός τού άνω δαπέδου. 

Ως προς τήν μορφήν τού Κιβωρίου τούτου ώς καί τού άνω μέρους τού 

Αμβωνος τής Θεσσαλονίκης ημείς προτείνομεν διάφορον άποκατάστασιν τής 

επιχειρηθεισης ΰπο τού π. άε όστις, φαίνεται, δεν εξήτασεν ό ίδιος τά 

τεμάχια τού αμβωνος τούτου, αλλά γνωρίζει ταύτα μόνον έκ τών πολλάκις 
δημοσιευθεισών εικόνων. 

1. Τό άνω μέρος τον "Αμβωνος. 

Τά έν τφ Μουσείφ Κων/πόλεως τεμάχια τού "Αμβωνος τής Θεσσαλονίκης 

διασφζονται είς τά ανώτατα αυτών μέρη ολίγον υψηλότερου τού άνω δαπέ¬ 

δου. Έκ τών διασωθέντων τούτων τμημάτων δύναταί τις άριστα νά συμπε- 

ράνη δτι ή κυρία δψις ήτο διάφορος τών πλαγίων όψεων. Είς τήν πρώτην, 

σειρά μεγάλων φύλλων ακάνθου ύψουμένων περί τά 0,10 μ. άνωθεν τού 

δαπέδου τού "Αμβωνος δηλοΐ τό τέρμα τού κάτω μέρους τού "Αμβωνος- ό 

δ'γκος τού μαρμάρου λήγει άνωθεν τής ακάνθου σχηματίζων πλατύ διάζωμα 

πάχους 0,25 μ., τόρμοι δέ ευρισκόμενοι έπί τής επιφάνειας τού διαζώματος 

τούτου καί προς τό έξωτερικόν αύτού άκρον πείθουν δτι άνωθεν τής ακάνθου 

ύπήρχον πρόσθετα μαρμάρινα τεμάχια πάχους ούχί μεγαλυτέρου τών 0,07 μ. 

Τά πρόσθετα ταύτα τεμάχια δεν δύνανται νά είναι γεΐσον, ώς τά άποκαθιστά 

δ π. άε ]. (βλ. έν τή μελέτη του είκ. 25) άλλα θωράκια, ύψους 0,50-0,60μ. 

τουλάχιστον, ώς αποκαθιστώ μεν ημείς έν είκ. 3. Ό λόγος δέ είναι φανερός- 

διά τής άποκαταστάσεως τού π. άε δ ίστάμενος έπί τού "Αμβωνος δεν 

θ’ άπέκρυπτεν ούτε τό μέσον τών κνημών του- δτι δέ ή κυρία αύτη ό'ψις 

συνεπληροΰτο διά λεπτών θωρακίων πιστούται και έκ τού σωζομένου τμή¬ 

ματος τών θωρακίων τής κλίμακος. 

Άφ’ ετέρου είς τάς πλαγίας όψεις ελλείπει τό διάζωμα μέ τήν σειράν 

τών φύλλων τής ακάνθου, τά θωράκια δέ άρχονται χαμηλότερου σχηματιζό- 

μενα διά τού αύτού μαρμάρινου όγκου, δστις λεπτύνεται (πάχ. 0,07 μ.). 

Τό είς ύψος διασωθέν τμήμα θωρακίου τής κλίμακος (βλ. εν τή μελέτη τού 

π. άε ]. είκ. 13) υπερβαίνει είς ύψος τήν σειράν τής ακάνθου τής κυρίας 

όψεως καί είναι είς δλα τά άνώτατα αύτού μέρη τεθραυσμένον ώς δηλοΐ δέ 

καί ή διακοπτομένη κληματίς, δι’ ής τούτο διακοσμείται, συνεχίζετο τό θωρα¬ 

κίου είς ύψος. Είναι επομένως φανερόν δτι ή αποκατάστασις τού π. άε ^ διά 

γείσου-είς δ μάλιστα σημεΐον σώζεται σήμερον τό θωράκων τούτο—(βλ. έν 

μελέτη είκ. 24) δεν δΰναται νά γίνη δεκτή, είναι δέ πιθανώτερον δτι τά 

θωράκια τών κλιμάκων είχον τήν μορφήν τήν όποιαν ή ήμετέρα άποκατά- 

στασις παρουσιάζει (βλ. είκ. 4). 

2. Τό Κιβώριον τον "Αμβωνος. 

"Οσον αφορά νυν εις τήν μορφήν, ήν θά ήδύνατο νά έ'χη τό Κιβώριον 

τού "Αμβωνος —άν υπήρχεν, δπως καί ήμεΐς ανωτέρω έθεωρήσαμεν πιθανώ- 

τερον—παρατηρουμεν δτι αύτη δέν συντρέχει άποχρών λόγος νά όμοιάζη τήν 

μορφήν τού "Αμβωνος τών θεσσαλικών Θηβών, ώς άποκαθιστά τό Κιβώριον 

ό π. άε ]. ακολουθών πιστώς τήν σπανίαν μορφήν τού κυκλοτερούς έπί τριών 

μόνον κιόνων φερομένου Κιβωρίου τού ύφ' ήμών άνευρεθέντος "Αμβωνος. 



Είκ. 3. Άποκατάστασις τοΰ "Αμβωνος τής Θεσσαλονίκης. 

Κυρία δψις. 

Εικ. 4. Αποκαταστασις του Αμρωνος της «εσ,νικης. 

ΙΙλαγια όψις. 
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Εις τον τελευταϊον τούτον "Αμβωνα άπαιτούσι τούτο αί μικραί διαστά¬ 

σεις του δαπέδου του, ένεκα των οποίων τό μεταξύ των κιόνων διάστημα— 

αν ή σαν οΰτοι τέσσαρες—θά περιωρίζετο μόλις εις 0,40 μ., όπότε ή δι5 αυτών 

δίοδος θά ήτο δύσκολος. Αί διαστάσεις όμως τού άμβωνος της Θεσσαλονίκης 

έχουν το σου τον έπιμηκυνθή (1.86 μ. τού άμβωνος των Θηβων έναντι 2,33 μ. 

τοϋ άμβωνος τής Θεσσαλονίκης), οσον ακριβώς χρειάζεται ινα κατασταθή 

δυνατή ή μεταξύ των δίοδος (0,55 μ.). Ό π. άε ]. παρεσύρθη ίσως Ικ των 

καί υπό ΗέΛπίΓά (ΒαΙΙ. ά. οογγ. ΙιεΙΙ 1920, σ. 30 εϊκ. 14) σημειουμένων 
εν τή ανευρεθείση βασει τής Θεσσαλονίκης τόρμων καί λαξεύσεων, αΐτινες 

όμως δεν έπρεπε νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν εις τήν άποκατάστασιν του Κιβω¬ 

τό διότι αύται εχρησιμοποιήθησαν άποκλειστικώς διά νά βαστάσουν τό 
άνω δάπεδον τού Αμβωνος. "Οπως γίνεται φανερόν εϊς τάς κατόψεις τών 

δυο τεμαχίων τής Κων/πόλεως (βλ. εϊκ. 1) οϊ τέσσαρες κίονες τού Κιβωρίου 

δεν δύνανται νά εχωσιν άλλην θέσιν εϊμή είς τό κέντρον τών ηνωμένων 

κιονίσκων, τών ευρισκομένων εις τό εσωτερικόν μέρος τών δύο αυτών μαρ¬ 

μάρινων τεμαχίων ούτως, ώστε νά βασίζωνται στερεώς επί τών μαρμάρινων 

όγκων, χωρίς νά εχωσιν οι άνω άμεσον συνέχειαν προς τούς κάτω ηνωμένους 

κιονίσκους (βλ. ήμετέραν άποκατάστασιν τής κατόψεως εν εϊκ. 2). Ή συνέχεια 

άλλως τε αυτή διεκόπτετο άφ’ ενός ενεκα τού μεσολαβοΰντος πάχους τού 

μαρμάρινου δαπέδου, όπου έβασίζοντο οί κίονες τού Κιβωρίου, καί άφ’ετέ¬ 

ρου, διότι εύ ρίσκο ντο αναμφίβολος έσωθεν τών θωρακίων καί άπεκρύπτοντο 
εν μέρει ΰπ’ αυτών. 

Παρέχοντες καί ημείς εις τήν εϊκ. 1 τήν υπό τού π. άε ^τρΗμπίοη 

δημοσιευομένην κάτοψιν τής άνευρεθείσης βάσεως μετά τών επ’ αυτής τοπο¬ 

θετημένων έν κατόψει τεμαχίων τής Κων/πόλεως, νομίζομεν ότι ασφαλέστε¬ 

ρου δυνάμεθα ν' άποκαταστήσωμεν τήν κάτοψιν τού άνω δαπέδου μετά των 

τεσσάρων κιόνων τού Κιβωρίου αυτού, ώς εϊκονίζεται εις τήν εϊκ. 2. 

Οΰτω τό σχήμα τού Άμβωνος άβιάστως πλέον δύναται ν’ άποδοθή, ώς 
ήμεΐς άποκαθιστώμεν τούτο εις τάς εϊκ. 3 καί 4. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΟΝΊΌΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΟΝ Β' 

Τό κατοίτέρω δημοσιευόμενου κείμενον εκδίδω διά πρώτην φοράν κατά 

φωτογραφίαν τών φύλλων 298ν-299ν τού ύπ" άρ. 131 ελληνικού Βαροκκινού 

κωδικός τής Βοδλεϊανής βιβλιοθήκης, αναγόμενου εις τον 14. αιώνα καί 

περιέχοντος διάφορα ρητορικά, κατά τό πλεΐστον, συγγράμματα καί έπιστολάς 

τού Ψελλοΰ, τού Βλεμμύδου, τού Μανασσή, τού Όλο βώλου, τού Μιχαήλ Άκο- 

μινάτου, τού Τωάννου Άποκαύκου καί άλλων ι. 

Τό χειρόγραφον, εις τά σχετικά φύλλα τουλάχιστον, έχει ύποστή φθοράς 

τινας καί από υγρασίαν καί από διάβρωσιν σκωλήκων, ώστε είς μερικά σημεία 

νά είναι αδύνατος ή πολύ επισφαλής ή άνάγνωσις. Τά σημεία αυτά θά ή σαν 

πολύ περισσότερα χωρίς τήν επικουρίαν τού εν Οχίοτά γνωστού φιλολόγου 

Ε. Εο5θ1, όστις είχε τήν καλωσύνην πλειστα χωρία ν’ άντιβάλη προς τό 

πρωτότυπον καί νά τ’ άναγνώση. Εντεύθεν έσημείωσα ώς αβέβαια εκείνα 

μόνον τά σημεία, όπου καί ό ΚοβεΙ δεν είναι απολύτως βέβαιος περί τής 

ορθής άναγνώσεως. Διά τήν εύγενή αυτήν συνδρομήν, άνευ τής οποίας ή 

παρούσα έκδοσις θά ήτο πολύ άτελεστέρα, εκφράζω προς αυτόν καί από τής 

θέσεως ταύτης τάς θερμάς ευχαριστίας μου. 

Τό χειρόγραφον είναι γραμμένου όχι μετά πολλής έπιμελείας Τ’ άποδει- 

κνύουν όχι μόνον τά σφάλματα τά ορθογραφικά, π. χ. καταβάλεσθαι § 2, ΐοον, 

τηνάλως καί φαναι §5, ουνήρρακται § 6, αττα § 7, ενθίμοις καί μετερνθμιοας 

§ 9, έπισκωμάοαοαν, άπλειστον (εν § 19 έχει διορθιοθή τό άπλειοτία), § 12 

πηραζομένονς, επιχιο ρηγών (απίο οογγ.) § 14, πεποιεΐοθαι § 15, έπάυγαζομένη 

§ 17, άντεξετασαι § 18; αλλά καί σφάλματα περί τήν γραφήν απλώς τών λέξεων, 

όπως παραιτέρω (αντί περαιτέρω) καί προβάοεως (αντί προφάσεως) § 12, 

καμ[..]αις (αντί Κάμβνσας) § 17, νφ ήλιον (αντί νφηλίον) § 18, καί αί πολλαί 

διορθώσεις τής αυτής χειρός, τάς οποίας αναγράφω εις τό κριτικόν υπόμνημα. 

Τό υπογεγραμμένου ι παραλείπεται πάντοτε, 'διακρίνεται δέ διά μικρού χοίρου 

άφηνομένου κενού ή έναρξις νέας περικοπής εις τάς §§ 5, 9 καί 18. 

ι Λεπτομερή τών περιεχομένων τοϋ χειρογράφου αναγραφήν ευρίσκεις παρά 0 ο χ ε, 

Ο3.ΐ3ΐο§ιΐδ εοάΐειιτη κλπ. α. 211-30- 
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Λέοντος Διακόνου προς Βασίλειον αντοκράτορα λόγος. 

1 Εδει μεν τον μη συνδρομον τη προθυμία τον λόγον έπικτησά μεν ον, 

γενναιότατε βαοιλεϋ, επι την σύντροφον καθήσθαι σιωπήν καί μη τοϊς υπέρ 

αντον εφαλλομενον γέλωτα προς τών όκουόνζων άντ3 επαίνων καί κρότων 

5 προοεπισνρεσθαι, ως ανιπιοις γέροι — τούτο δη τό θρυλλού μεν ον — τά κρείττ α) 

τών εαυτού λόγων εκθειάζειν πειροομενον εκείνοις μεν γάρ οϊμαι μόνοις δίκαιον 

είναι τό τοιαντα θανμαζειν παραγωρεϊν, οίς μη τό προθυμεΐσθαι μόνον, 

2 αλλα και το λεγειν ισορροπον επί τοντο καθέστηκεν. άλλ* έπεί τά τρόπαια καί 

τα θαυμαστή προτερήματα της ενγενονς σου καί τφ δντι βασιλικωτάτης φυγής 

10 ον μόνον τους τό λέγειν δεινούς καί γλώσσαν άττικίζειν έξησκημένους εις τό 

τους σονς Θανμαζειν τροπους ιμειρεσθαι διανέστησεν, άλλα καί τους ποσώς τι 

τούτων μετέχοντας επι τοντο διηγειρε προθυμότατα, ατοπον ήγησάμενος καί 

ψυχής αγενούς καί μηδέν ανδρικόν καί γενναΐον είδνίας τό μη καταθάλλεσθαί 

τι και αυτόν εν ταΐο τοιαυταις σννεισφοραΐς, αλλα άσυντελή μόνον υπέρ άπαντας 

3 φαίνεοθαι άλλως τε δε καί σχέτλιον ήγημαι στρατηγοΊς μέν τους εν τελεί 

16 τών λαφύρων είσφέρειν τάς άπαρχάς, τους δέ περί λόγους την σχολήν αναλί¬ 

σκοντας μη τοϊς κρατοϋσι τάς ευφημίας άπαραιτήτως διδόναι, αλλά καί αυτών 

κατα γε τούτο άπολιμπάνεσθαυ καίτοι τοϊς πάλαι νενομισμένον, οίίμαι, εξ είναι 

τφ βονλομενω παντι, το γε εις έαντον ήκον έξαίρειν τε καί κνδαίνειν τά βέλτιστα 

4 δια ταντα τοινυν τφ σφ> φιλανθρώπφ θαρρήσας έπί τον υπέρ τών σών έπαί- 

21 νων αγώνα καθίημι έμαντόν, καίτοι μή κατά τούς Όλυμπιονίκας τον τοιούτον 

άθλον πολλάκις έγκονισάμενος, άλλ" οιόν τινα γλωττοπέδην έπεμθαλών τφ 

στόματι τον κημόν τής σιγής. 

5 Εΐθισται μέν ονν τοϊς περί τάς τοιαύτας τών λόγων υποθέσεις κομψοϊς 

25 τάς τής ενεγκαμένης ευδαιμονίας καί τών προγόνων άριστείας πρότερον 

απαριθμέΐν και ούτως επί τον έπαινούμενον μετοχετεύειν τον έπαινον, άλλα 

περίεργον έμοιγε δοκέΐ και τηνάλλως άνόνητον επί τών σών τούτο ποιεϊν' τί 

γαρ δει περί τών πάσι καταφανών τον χρόνον κατατρίδειν λεπτολόγουμενον; 

τών γάρ σών προγόνων, κράτιστέ βασιλεύ, τάς άρετάς άγνοεϊν καί τά τρόπαια 

30 ΐ'οον εστί καί τον ήλιον, έκ δη τών τοιούτων άγαθέόν άγαθός, κατά Πλάτωνα 

φάναι, συ γεγονώς, ούκ άποχρώσαν ήγήσω την εκείνων αρετήν προς φιλοτιμίαν 

εξεΐναί σοι, άλΧ εί μή καί τοϊς πόνοις φανείης κρείττο)ν εκείνων, άδικήσειν 

6 ένομιζες. καί δή άρτι μέν έν τού τφ τής ηλικίας τυγ χάνων, εν φ μάλιστα μή 

καταστοχεΐν ή φύσις οϊδεν ώς τά πολλά τού καθήκοντος — πολύς γάρ έν τούτφ 

1 λόγος ία ηι&. 2 τό Β: οοιτεχί 4 αυτόν Β 5 οί. Ηοηι. Ζ 266 13 εύγενοΰς 
Β: 0ΟΓΓ6Χ1 18 τοϊς (νεί ον νεί καί) ίη ίοτ&ιηίηβ ρβπΐί 20 επί τών υπέρ σών επαί¬ 

νων Β: οοιχβχί 24 κομψοϊς] οί. ε. ΜεηαηόΗ περί επιδεικτικών ρ. 369 3ρ. Αρθ- 

ώοηίΐ Ργο£. VIII ρ. 21 Κ,πόε 30 ΡΙπΙ. Μεηεχ. 237π 32 σοι] σου Β. 
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παμμιγής τε καί πάμφοονος, κατά τήν μυθενομένην τής Αέρνης πολυκέφαλον 

ϋδραν, τών παθών δ όχλος δίκην εύρίπων κυκαταί τε καί σννηρακται, έκάστου 

παρ’ εαυτού μεθέλ,κοντος πάθους καί τνφωνικώς τούς νποσπωμένους εκτραχη- 

λιάζοντος — έδειξας έκ πρώτης γραμμής εις οί'αν αν ζην ελάσεις καλών, οϋ γαρ 7 

προς ήδονάς ή οργάς καί τοιαύτα άττα θηρία άπέκλανας, άλλ ήγεμονι νφ βασι- 5 

λικώς κνδερνώμενος- γαλήνιάζειν ψάγκασας τής ήλικίας τον κλάδωνα, οιονεί 

τινα τνοαννίδα διακρονσάμενος τήν τών παθών επικράτειαν, τή βασάικωτατη 

δέ τών άρετών προσεχώρησας, ήπερ ή τριττύς τών άδελ.φών ως πρεσβυτέρα 

συνείπετο, παν τό άντίον εκποδών καταστρέφουσα. ούτω μέν οϋν άναχθείς ώς 8 

είναι σε κανόνα καί στάθμην \ ή μάλλον φιλοτιμίαν τής βασιλείας μεγέθει τε ί·299 

φύσεως καί τρόπων εύθύτητι .... επί τον περικλεά τουτονί καί προγονικόν 11 

σου Θρόνον παρά τοϋ κρείττονος έγκαθίδρυσαι■ καί ούκ εγω λέγειν πότερον 

"Αμάλθειάς κεράς καί ζωή τής οικουμένης άπάσης ή ποταμός χρυσορρόας καί 

χώρα παγκάλοις άνθεοι περιδρίθουαα τή βασιλεία προς τούτου δεδώρησαι. έδει 

γάρ ταΐς τών παρεγγράπτων ταύτην έκλείπουααν αντιθετικαΐς επιθέσεσι και 15 

μικρφ πνέουσαν ήδη άναζωπυρηθήναι καί προς τήν άρχαίαν άνακλ.ηθήναι 

ευγένειαν. 
3Ενταύθα γενόμένος τής αρχής ήκιστα μικροπρεπώς διατεθήναι περί 9 

οϋδενός (τών) απάντων ήνέσχον οϋ μήν έφρενώθης τφ ταύτης ογκφ κώ 

άξιώματι, ο καν άλλφ παθεΐν ίσως ήν διά τό τής γνώμης αστάθμητων, άλλ* 20 

οϋ σύ γε, κραταιότατε βασιλεύ’ πόθεν; δς γε νόμοις μεν εικεις παλαιοϊς νγιώς 

έχονσιν άραρότι λογισμφ, εϋθύμως δέ υπηρετείς άπαθεϊ καί καθεστηκότι ψρο- 

νήματι. οϋ γάρ ήνέσχου τό τής ψυχής εύγενές καθάπερ άνερμάτιστόν πλοϊον 

έπαφειναι ταΐς ήδοναϊς, άλλ" οντω προς άπαν είδος καλών μετερρύθμισας, ως 

φιλόσοφον άτεχνώς άπεργάσαοθαι καί τούτφ μη εχειν άντιδαινειν τάς τών 25 

παθών έμδολάς. τις γάρ οντω προς ήδονάς ανένδοτος ώφθη καί αμείλικτος 10 

προς θυμόν, ος γε τών υπηκόων τούς ολισθαίνοντας ονχι κατα τους άποτομονς 

τών Ιατρών άποτέμνεις ώς σεσηπότα μέλ.η τοϋ σώματος, αλλά τήν εναντίαν 

εκείνοις· τοϊς γάρ τών λόγων περιστύφήων., εις ήν έτάχθησαν λειτουργίαν 

τό πρότερον, επανάγεις φάανθρωπότατα. οΐδας γάρ, ώς έοικεν, οτι τον αγαθόν 30 

οϋκ άντιβλάπτοντα δει, άλλ3 εν ποιούν (τα) μείζω δείκννσθαι τών ήδ ικηκότων. 

τό μέν γάρ αρετής καί θειον, τό δέ δυναστείας καί τής κάτω περιφοράς, τις Π 

μέν γάρ οντω κρίσει δίκαια, καί μή σφαλλόμενη γνώμη προς τό λνοιτελωνν 

3 παρ’ ίηεεΠιιηι 4 εις (νεί πρός) ΐηοεΓίιιηι; ΜΐΙετιι α Ιιιηίιπη παηε ροίεεί 

5 νφ ρτορίετ ιπηΐ<1ίΐ3<:ειιι Ιε^ΐ ηοη ροίεδί; δεά οί. Ρΐ3.ί· Βε£. 9639. 8 50. τη δικαιο- 

σύνχι || ώς ίηοετίυιη 9 άντίον ίπεετίπηι; άντιάζον ? 11 ίαΐετ εύθύτητι οί επι 10 

ίετβ ΙΐΙίβΓαβ ενϋηιιεπιηί 12 παρά]περί Β 14 προς] προ Β 19 τών ίΐ<1<1ϊόί 
22 εύθίμοις Β: οοττεχί 27 δς] ώς Β 28 ροδί ιατρών 2 Ηίίεπιε ενδηυεπιηΐ: (δέ? 

Βοόεΐ, δή? β£θ) 29 εκείνοις (πορεύη;? 30 οΐδας] ούδείς Β, - 
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διεξήγαγε τό υπήκοον και διίθυνεν, ώς μή παρακλαπήναι τον νουν και τοΐς 

μή μαχιμωτάτοις μεν και Θαρραλεοηάτοις άπονεΐμαι τά των πολέμων, τοΐς μή 

σοφωτάτοις δε και πολιτικωτάτοις τά των πόλεων, άλλ3 έπικαίρως και καταλ- 

12 λήλως* άμφότερα διαθήσεσθαι; τις δε την τυραννικήν γνώμην και πλεονεκτικήν 

5 βίαν επί κακω των πλησίον έπεισκω μάσασαν και κόρον κατά τήν άπληστον 

βδέλλαν εις τό τά άλλότρια διαρπάζειν ονκ έχουσαν οϊονει καυτήρι τη άπαρα- 

λογίστφ δίκη ^ άκρωτηριάσας μή περαιτέρω βαίνειν κατεβιάσατο; και νυν ούκ 

έστιν ίδεϊν τον άόικοϋντα ή άδικουμενον, ουδέ πρόκειται θέαμα τω βίω και 

τραγφδίας επάξιον άνθρωποι των οικείων εκ μικράς και τής τνχονσης προφά- - 

10 αεως ελαυνομενοι. ήρκεσας γάρ μόνος άνδρικώς τήν άκατάσχετον άναχαιτίσαι 
φοράν και κραταιώς τήν κοινήν έναποσδέσαι πνρκαϊάν. 

13 ^ 3Αλλ3 έλαθον έμαντόν κοτύλη μετρεΐν τδ Νείλου νάμα πειρώμένος- οίμαι 

γάρ ως ραστά τις αν τό 3Ατλαντικόν σκάψει σαθρφ διαθαλαττεύσειε πέλαγος, 

ή των σων αρετών (τά) κράτη και τά μεγέθη κατά μέρος εξηγήοαιτο. εγώ 

15 γονν τούτων παραχωρήσας τοΐς οΐς ό βίος έστί ταΐς τοιαύταις ένευδοκιμεΐν 

νποθεσεσιν, δ με μικρού [με] παρήλθε πολλών ϋπερφέρον τφ λόγω προσθή- 

14 οομαι. και μή τινι δοκείτω θρύψις είναι τό πράγμα ή τερατεία τηνάλλως κολα¬ 

κευτικόν περισαίνονσα- ού γάρ έξίτηλον τφ χρόνω πεψώραται ουδέ συναιρομέ- 

νψ εΙς~ ψευδολογίαν έχει τήν αρχαιότητα, οίμαι γάρ πάντας έπί τών οφθαλμών 

20 εναργώς^ περιφέρειν αυτό, πλήν εί μή τις έκών τό ένδοθεν δμμα διά φθόνον 

λημα. τήν όσημέραι φημ'ι προς τούς λιμφ ταλαιπωρούντάς σου πρόνοιαν, ονς 

κρυμφ μεν πειραζομένονς, ένδεια δε τρυγομένους και τό Θανεΐν κινδυνεύοντας, 

ονχ υπό [στέγην μόνον σννήγαγες, αλλά και τροφήν άποχρώσαν έπεδαψίλευσας, 

και ον λήγεις είσέτι γε και νυν άφθόνως αντοΐς τον έρανον έπιχορηγών τής 

15 χρηστότητος. φαοί μέν ούν οί τών πραγμάτων άπαραλόγιστοί δικαστα'ι τούτο 

26 μόνον κεκτήσθαι κοινόν τον θεόν και τον άνθρωπον, εϋ ποιεΐν, αλλά τον μέν 

μάλλον, τον ό ηττον, κατα τήν αναλογίαν έκάστου μετρούμενον αλλά συ 

τοντφ γε όλικώς σννανακραθείς, και Θεόν αυτόν, εί και φάναι τολμηρόν, τήδε 

παρίσωθήναι φιλότιμη, δλην ήνίαν έφείς (εις) τά άγαθά καί τοσοντον τών 

30 ταμιειων εις τας έκείνων χεΐρας αφειδώς άπαντλών, ώς μηδέ τών πυθμένων, 

εί τυχοι πεποιήοθαι φειδώ, καί πρότερον ό ήλιος τοΐς κατά γήν τάς ακτίνας 

16 απαγορευσειεν υφαπλών ή συ τών τοιούτων καταναρκήαεις διανομών, ώς γάρ 

πηγη πολνχεύμων διείδες τε καί καθαρόν περινάουσα τήν δσην περικνκλοΐ 

χωράν καταπιέζεσθαι ξηροτητι τών. ανχμών ονκ έα' παραλαμνάζουσα γάρ 

35 αφθονως ψυχαγωγεί τε και πληθειν προσεπαγγέλλεται τον καρπόν οϋτοος καί 

1 μή τοΐς Β: ίΓ&ηεροευί (&π μή τοΐς μή ?) 3 επίκαιρος ΐίεΓεινΐί ίη ιη" βίκίβηι 
πιεπιιβ; έπικώς (?) ϊη ίεχίυ 3ηίε οογγ. 5 πλησίον Β: οοττεχί 13 ρφον? 14 τά 

αάάΐάί 16 με άεΐενί |[ ύπερφέρων Β: οοπ-εχΐ 17 καί] ώς Β 22 τρυχώμένος (?) αηίε 
οογγ. 26 κοινόν τόν] κοινωνόν Β 29 είς αιΐάΐάί 30 εκείνο Β: οοΓΓεχί || μηδέν 
Β: οοΓΤβχί 31 τοΐς] τους Β 32 έφαπλών ? 33 περικυκλοΐ] περί ΐηοοΓίιιιη (ί,οόεΐ) 

Λέοντος τοΰ Διακόνου ανέκδοτον έγκώμιον είς Βασίλειον τόν Β'. 429 

συ, σνμπαθέστατε, φιλοτίμως άναπηγάζων τοΐς δεομένοις τήν (χάριν) καί 

πλουσίως κατάρδων ταΐς έπιδόσεσιν, ονκ επί πλεΐον τής πενίας τήν κάμινον 

συγχωρεΐς επινέμεσθαι καί διαίθειν νποσμύγονσαν άπαν τό υποκείμενον, καί 

νυν ενεστιν εκ τούτου τοΐς βονλομένοις όράν τους πρώην έκτετηγμένους τω 

πάθει καί ένερόχροοτας τήν φυσικήν ευεξίαν ό,πεληφότας αττειν τε καί σφα- 5 

δάζειν [καί] διά τήν παρά πάσαν αντοΐς προσδοκίαν επί τό ζην έπανάκλησιν. 

Αλλά που νυν οι τών λόγων λαμπροί διαιτηταί, οι γλαφυρότητι περιόδων 17 

καί κώλων | καί πραγμάτων νπερθολαΐς τους έπαινον μένους έξαίρειν έμδρεν- ί.299ν 

θυόμενοι, Ξέρξας δή τινας καί Κύρους καί 3Λλ.εξάνδρονς, έτι τε Καμδύσας καί 

ΙΙομπηΐονς έπιφημίζοντες; οίμαι γάρ ώς, εί γε κάκεΐνοι παρήσαν, μακρώ άν 10 

καί αυτοί τών σόόν κατορθωμάτων ήττήθησαν καί τό τής σελήνης πεπόνθασιν 

άτεχνώς' ήδίων μέν γάρ εκείνη, όπόταν διγόμηνος ή καί τύχη μή έπηλυγαζομένη 

τοΐς νέφεσι, τηλαυγείς τάς λαμπηδόνας τοΐς όδίταις καταπυρσεύονσα, άλλ3 άρτι 

τού εωσφόρον τόν ορίζοντα παραμείψαντος καί προς τόν πόλων άνίσγοντος, 

έπισκοτεΐται καί τόν δίσκον αλαμπή τε καί αμαυρόν ύποφαίνοντα ώς έωλων τινα 15 

θρυαλλίδα τοΐς δρώσι προδείκννσι' τοσοντον τών άλλων ύπερήρε τά σά καί 

ΰπέρκειται. είτα τις άνάσχηται παρ’ άλλαις άντεξετάσαι τά σά κάκ τούτον γνώναι 18 

πηλίκον έστί τό διάφορον; ούκ έγωγ3 οίμαι τόν γε κύριον τών ορθών λαγισμών, 

πλ.ήν εί μή τις, ώς ή παροιμία, τάς κωμικάς κολοκύντας λημά. σύ γάρ πράξει 

μέν τους άνδρικωτάτονς, ανδρεία δέ ψυχής τους πρακτικωτάτονς υπερνικάς, 20 

μάλ,λαν δέ άνδρεία μέν, ώς έφην, τούς άνδρικωτάτονς, πράξει δέ τούς πρακτι- 

κωτάτους καί άμφοτέρους τφ νπερδάλλωντι. τοσαύταις καί τοιαύταις καταγλαϊ- 

ζόμενος χάρισι τής ύφηλίον καθωραΐζεις τό πλήρωμα, τοιοϋτον σνναγηοχώς 

έσμόν ψυχικών αγαθών περιαστράπτεις λαμπρώς τό υπήκοον. 24 

Ταυ τά σοι τών λόγων έξύφηνα, κράτιστε βασιλεύ, τά ψελλίσματα, ον 19 

χλιδώσαν αυγών βημάτων ευγένειαν, ον περίτρανον έρυγγάνων τι καί περίτρο- 

χον, όμον μέν σοί χάριν άποτιννύς τών είς εμέ σου καλών, δς με τόν μικρόν 

ον παρεΐδες, άλλ3 εν μέρει τών δούλων δι οίκείαν συμπάθειαν έγκατέλεξας, 

προς ήν άνεπτέρωταί σοι αυτοφυής καί αύτοκέλευστος ή ψυχή — τοσαύτη γάρ 

τις έντέτηκέ σοι τού ευ ποιεΐν άπληστία, ώς θάττον άν τις άπείποιεν άπαιτών 30 

ή σύ διδούς τε καί έπιχορηγών — δ μου δέ τήν νενομισμένην συνεισφοράν, ήν 

έδει καταδαλωΐν, ώσπερ είκός, έκπληρών. καί ήσθείης γε τούτοις, γενναιότατε 20 

βασιλεύ, καί τοΐς πολωτελέσιν έγκρίναις καί μή περί τά δπα θυραυλήσαιεν μόνον 

άιά κενής, αλλά τφ τής ψυχής βάθει ένδιαιτήσαιντο, καί σοι παραταθείη τά 

1 χάριν ειάάίάι 2 οί. Όαηϊεΐ 3,22 3 διαίάειν] διαερΟ[? είόί Ιε^ετε νίάβίιΐΓ 
Ι,ρϊιεί 5 ένευρόχροτας Β: οοττεχΐ 6 καί άεΐενΐ || παρά ρτο περί Ιβ^ΐί Ι,οββΐ 
8 καλόν νεί ιδεών ρτο κώλων εϊόί άΐεοετηοΓε νάϊείιΐΓ Ιχ>5ε1 9 καμ [. . ] αις 1β£ΐί 

ης 
Ι-οόβΙ; Καίσαρας? 12 εκείνοι 3.ηίε οογγ. || τύχη] τύχοις Β; συχνοΐς? 19 οί. Αγϊ- 

5ΐορό. Νιιΐ). 327 27 σοί]σύ Β 28 εγκατέλεγξας &πΐε οογγ. 34 διακονής απίε 
οογγ. || βάθει] πάΰει απίε οογγ. 



430 I. Συκουτρή Λ όπΛίτπι- τηίί ΛίΑκήνΜ) ανέκδοτον ένκώιιιον ΒκΛίΊϊΐηυ ΐλν Κ’ 

σκήπτρα τής βασιλείας επί μακρώ, ευπραγίας άπάσης κατ’ οιάκων επιπνεούσης 

καί όλβιότητος άνωθεν, ώς άν εντεύθεν ευδαιμονίας ανραι καί τό υπήκοον 

άναψνχωσι καί θυμηδίας παντοίας πεπληρωμένον άποδεικνύωσιν. 

"Οτι τό εγκώμιον άναφέρεται εις Βασίλειον τον Βκαι δχι εις τον Μακε- 

δόνα Βασίλειον, είναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως: Εις την § 5 θεωρεί πασί¬ 

γνωστα, όσον καί την ήλιον, τάς άρετάς καί τά τρόπαια των προγόνων του 

βασιλέως, εις δέ την § 8 χαρακτηρίζει τον -θρόνον του Βασιλείου προγονι¬ 

κόν και όμιλεΐ περί των παρεγγράπτων, δηλαδή τοΰ Νικηφόρου Φωκά καί 
του Τσιμισκή. 

Κατά ταύτα δεν επιτρέπεται αμφιβολία, δτι καί ό συγγραφεύς του λόγου 

είναι τό ίδιον πρόσωπον μέ τον γνωστόν ιστοριογράφον Λέοντα τον Διάκο¬ 

νον. Συμφωνούν άλλωστε μέ δσα γνωρίζομεν περί του ιστορικού τά ολίγα 

στοιχεία, τά οποία μάς προσφέρει ό συγγραφεύς εις την § 19. Έχει τονίζει, 

δτι τό εγκώμιον έγραψεν όχι μόνον ώς αναφοράν υπηκόου προς τον βασιλέα 

του, αλλά καί προς έκδήλωσιν προσωπικής προς αυτόν ευγνωμοσύνης, 

διότι τον Ιπρόσεξε καί τον συμπεριέλαβεν εις τό αύλικόν του περιβάλλον: ος 

με τον μικρόν ου παρείδες, άλλ’ εν μέρει των δούλων δι’ οίκείαν συμπάθειαν 

έγκατέλεξας. Πράγματι γνωρίζομεν ημείς1, δτι ό Λέων γεννηθείς περί τό 950 

εις την Κολόην τής Λυδίας (εις την περιοχήν των σημερινών Κουλών) ήλθεν 

ενωρίς, καθώς φαίνεται, εις τήν Πόλιν, διά νά σπουδάση· εκεί εύρίσκετο κατά 

τήν εναντίον τού Νικηφόρου στάσιν τού όχλου τήν άνοιξιν τού 967 καί ήτο 

μειράκιον, όπως λέγει2. Κατά τήν εκστρατείαν τού Βασιλείου εναντίον των 

Βουλγάρων τό 986 καί τήν πολιορκίαν τής Τριαδίτζας (τής σημερινής Σόφιας) 

δ Λέων ήτο ήδη διάκονος καί άνήκεν εις τήν ακολουθίαν τού βασιλέως, 

μόλις δέ διεσώθη από τήν σφαγήν κατά τήν τρομεράν εκείνην φυγήν των 

βυζαντινών στρατευμάτων 3. Εις τήν θέσιν αυτήν, τήν οποίαν καί υπαινίσσε¬ 

ται ό συγγραφεύς § 19, δεν ήτο δυνατόν νά εύρίσκετο προ τού 975’ διότι 

κατά τό έτος αυτό περίπου εύρίσκετο εις τήν "Ασίαν, δπου είδε καί τούς δύο 

έκ Καππαδοκίας συμφυείς αδελφούς, τών οποίων ή εμφάνισις είχεν ανατα¬ 

ράξει τότε τά πνεύματα 4. 

Ή εξωτερική αφορμή, έκ τής οποίας συνετάχθη καί έξεφωνήθη ό λόγος, 

δεν είναι έκ τού έργου φανερά. Ό Λέων θά τον άπήγγειλεν εις μίαν από 

2 ύπήκοσον? β,πΙθ οοϊτ. 

1 Τά βιογραφικά περί Λέοντος στοιχεία συνεκέντρωσεν ό πρώτος εκδότης αύτοΰ 
Κ. Η336 είς τον πρόλογον τής εκδόσεώς του σ. XVII έξ. έκδ. Βόννης· τούτον ακολουθεί 
καί δ ΚηιηιΙ)3θ1ΐ6Γ ΟΒίν2 σ. 266 έε. Ή μόνη μας πηγή είναι τό Ιστορικόν του εργον. 

2 4, 7 σ. 65 Β. 

3 10, 8 σ. 173 Β. 

4 10, 3 σ. 165 Β. 

τάς άναριθμήτους έκείνας τού βυζαντινού παλατιού τελετάς, κατά τας οποίας 

έζητούσαν μέ βαρυφόρτους καί μεγαλόστομους πανηγυρικούς νά ζωηρεύσουν 

τήν χρυσοποίκιλτον ανίαν τών ιεροπρεπών εθιμοτυπιών. Ήμπορούμεν όμως 

νά καθορίσωμεν κατά προσέγγισιν τον χρόνον, κατά τον οποίον έξεφωνήθη 

δ λόγος. Ό συγγραφεύς είναι ακόμη νέος (τό λέγει ρητώς σχεδόν § 4 καί 19), 

νέος δέ φαίνεται καί από τό ύφος τού λόγου του, μέ τήν έπισώρευσιν φρά¬ 

σεων κενών καί υπερβολικών καί μέ τήν δουλικήν σχεδόν έξάρτησιν από τά 

ρητορικά εγχειρίδια περί τής συγγραφής έγκωμίου βασιλέως, εις τα οποία 

μάλιστα καί παραπέμπει § 5. Τό βλέπει κανείς, αί σχολειακαί του αναμνή¬ 

σεις είναι πρόσφατοι, τήν σχετικήν ωριμότητα είς τήν χρήσιν τού λόγου, πού 

παρουσιάζει τό ιστορικόν του έ'ργον (συμπληρωθέν περί τό 990), ματαίως θά 

ζητήσης είς αυτό τό πρωτόλειον. Είναι ζήτημα λοιπόν, άν δ Λέων είχεν ηλι¬ 

κίαν μεγαλυτέραν τών 30 ετών. "Ωστε εύρισκόμεθα εις τό έτος 980 περίπου. 

Υπέρ τής χρονολογίας αυτής μαρτυρεί καί τό γεγονός, δτι πουθενά εις το 

εργον δεν γίνεται λόγος περί στρατιωτικών κατορθωμάτων τού βασιλέως χ, τά 

όποια δεν θά παρέλειπεν ασφαλώς ν’ άναφέρη καί νά έξάρη ό Λέων. ’Ίσα 

ΐσα μάλιστα τό γεγονός δτι έν § 11 τονίζεται, πόσην ικανότητα έδειξεν ό 

Βασίλειος νά τοποθετή είς τον πόλεμον τούς μαχιμωτάτους καί θαρραλεωτα¬ 

τούς, είς τήν πολιτικήν διοίκησιν τους σοψωτάτους καί πολιτικωτάτους 2, 

άποδεικνύει δτι τό εγκώμιον συνετάχθη όχι μόνον προ τού 994, τού έτους τής 

είς Συρίαν εκστρατείας, τής πρώτης νικηφόρου στρατιωτικής έπιχειρήσεως 

τού Βασιλείου, αλλά καί προγενέστερον είναι τού άτυχούς πρώτου κατά τών 

Βουλγάρων πολέμου τού 986, δτε διά πρώτην φοράν ό Βασίλειος μετέσχεν 

αυτοπροσώπως μεγάλων στρατιωτικών έργων. 

Υπέρ τής χρονολογήσεως τού έργου είς τά πρώτα έτη τής αρχής τού 

Βασιλείου μαρτυρούν και άλλαι ένδείξεις. Έν § 12 δμιλεί ό συγγραφεύς διά 

τήν τυραννικήν γνώμην καί πλεονεκτικήν βίαν επί κακώ τών πλησίον επεισ- 

κωμάσασαν καί κόρον κατά τήν άπληστον βδέλλαν ουκ εχονσαν, και αναφε- 

ρεται προφανώς είς τού Βάρδα τού Σκληρού τήν στάσιν (976), εις αυτήν δέ 

άναφέρεται επίσης, όταν λέγη § 10, δτι ό Βασίλειος δεν άπέκοψεν ως σεσηποτα 

μέλη του σώματος τών υπηκόων τούς ολισθαίνοντας, αλλά τους έπανηγαγεν 

φιλάνθρωπότατα, είς ήν έτάχθησαν λειτουργίαν τό πρότερον. ΓΙροκειται προ¬ 

φανώς περί τών συμμετασχόντων είςτό κίνημα επιφανών στρατιωτικών τής Μ. 

Ασίας,τούς οποίους ό Βασίλειος συνεχώρησε μετά τήν φυγήν τού Σκληρού 3. 

ί 
ί 
| 

ι Τά τρόπαια της § 1 είναι μία γενικότης. 

2 Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται προφανώς ό Παρακοιμώμενος Βασίλειος, ο όποιος 

άπεμακρύνθη τών πραγμάτων τό 985. 

3 νΙσως ν’ άναφέρεται ό συγγραφεύς καί είς τήν χρησιμοποίησιν εναντίον τοΰ Σκλη¬ 

ρού τοΰ γνωστού αντάρτου καί υπόπτου είς τήν αυλήν (πρβλ. Ψελλόν 16) Βάρδα Φωκά. 
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Μία άντίρρησις θά ήμπορούσε νά ύπάρξη. Εις την § 12 λέγει ό συγ- 

γραφεύς: καί νυν ονκ εστιν ΐδεϊν τον άδικονντα ή άδικονμενον ουδέ πρόκειται 

θέαμα τφ βία) και τραγωδίας επάξιον άνθρωποι των οικείων εκ μικράς καί 

τής τνχονοης προψάσεως έλαννόμενοι, καί τάς λέξεις αύτάς θά ή δυνατό κανείς 

νά συνδυάση προς την Νεαράν του 996 καί τά μέτρα, τά όποια δι’ εκείνης 

ελαβεν ό βασιλεύς κατά της καταπιέσεως των αγροτικών πληθυσμών υπό 

τών μεγάλων φεουδαρχικών γενών τής Ανατολής1. Άλλα πρώτον μέν οι 

λόγοι, που εξέθεσ ανωτέρω, δεν μάς επιτρέπουν νά τοποθετήσωμεν τό πενι¬ 

χρόν εις γεγονότα έγκώμιον μετά τό 996, εις εποχήν δόξης καί θριάμβων τού 

Βασιλείου, επειτα καί η όλη περικοπή δεικνύει σαφώς, δτι πρόκειται περί 

μέτρων ληφθέντοον αμέσως μετά τήν ανταρσίαν καί σχετικών μέ τήν ανταρ¬ 

σίαν, μέτρων τά όποια δεν μάς παρεδόθησαν άλλοθεν 2. Πόσα είναι άλλωστε 

τά στοιχεία, πού γνωρίζομεν από τήν εσωτερικήν πολιτικήν τής μακράς αυτής 

βασιλείας; Εξ άλλου δεν πρεπει νά λησμονούμεν, οτι οί κινηματίαι αντιπροσ¬ 

ώπευαν ακριβώς τήν στρατιωτικήν αριστοκρατίαν τής Μ. Ασίας και φυσικά 

καί τά συμφέροντα της 3 και οτι είναι αυτονόητος ή προσπάθεια του Βασι¬ 

λείου νά προσεταιρισθή τούς πιεζομένους πληθυσμούς ή καί νά παρουσιάση 

απλώς (διότι τό έγκώμιον αντιπροσωπεύει τήν επίσημον εκδοχήν),ότι τό κίνημα 

δεν εστρεφετο κατ αυτού προσωπικώς, άλλ5 άπεσκόπει νά κατοχυρώση καί 

να ικανοποίηση την πλεονεξίαν τών δννατών εναντίον τού αγροτικού πλη¬ 
θυσμού 4. 

ΐ δοΙιΙαηιμεΓ^εΓ, έρορεε Βγζααΐίηε II σ. 122 κέξ. Πρβλ. αυτόθι I σ. 445 περί 

της αναρχίας είς τήν Μ. Ασίαν κατά τήν πρώτην στάσιν τοϋ Σκληρού. 

7 "Αλλωστε ή Νεαρά τοΰ 996 κανονίζουσα ένα μόνον σημεΐον, τάς αγοραπωλησίας, 

ασφαλώς δεν ήτο τό μόνον τοϋ Βασιλείου μέτρον, είς τό κείμενόν μας δέ τίποτε δεν 

προδίδει, δτι πρόκειται, περί μέτρου νομοθετικού καί δχι περί μεταβολής καταστά- 

σεως απλώς. 

^ Ο Ψελλος I 5 λέγει περί τοΰ Σκληροί) πλούτον τε περιδεΒλη μένος μέγαν άρκοΰντα 

τυράννφ καί δυναστείας έχων ίσγύν. Ό ίδιος επίσης αναφέρει I 26 μεταξύ τών ορών τής 

συνθηκολογίας πρός τόν Σκληρόν μετά τήν δευτέραν του ανταρσίαν: καί τούς τε λογαγωγούς 

και τούς άλλους οσοι τής τνραννίδος αντώ έκοινώνηααν τάς αντάς έχειν άρχάς καί τών αυτών 

μέχρι παντός άπολαύειν αξιωμάτων, ών αυτός τούτους ήξίωοε, καί μήτε κτήσεων έστερήαθαι 

ων τε ειχον καί ων παρ αυτόν προσειληφασι, μίμε τινών άλλοιν τών προσκεκληρωμένων αυτοΐς 

άπεστερήαθαι. Ωσαύτως μεταξύ τών μακιαβελλικών συστάσεων τοΰ Σκληρού πρός απο¬ 

φυγήν ανταρσιών είναι νά μήν άφήνη κανένα στρατιωτικόν νά έχη μεγάλον πλούτον 

(Ψελλος I 28), καί αυτήν έφήρμοσεν ό Βασίλειος (αύτ. I 30 καί 31). Πρβλ. καί Α. 

νάείΠεν, Ηΐβίοίτε άε Ι’επιρΪΓε όγζαπίίπ Ιγ8<3. Ρ. Βτοάϊη καί Α. ΒουΓ^υίηα I (Ρ&γϊη 
1932) σ. 455 έξ. 

4 Ώσαυτοις τό 988 μετά τήν καταστολήν τοΰ κινήματος τοΰ Βάρδα Φωκά, όταν 

υπήρχε ν ακόμη ό κίνδυνος τοΰ Σκληροΰ, ό Βασίλειος έξη τη σε νά προσεταιρισθή τόν 

κλήρον διά τής καταργήσεως τών νομοθετημάτων τοΰ Νικηφόρου Φωκά εναντίον τών 
μοναστήρίων τοΰ 964. 
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Δεν μένει λοιπόν καμμία αμφιβολία, δτι τό εργον συνετάχθη κατά τα 

πρώτα έτη τής αρχής τού Βασιλείου, εκεί περί τό 980 (ή στάσις τού Σκ?α]ρού 

κατεβλήθη ώς γνωστόν τό θέρος τού 980), όταν ακόμη ό αύτοκράτωρ ήτο 

νέος, έδείκνυε μεγαλύτερον ενδιαφέρον πρός τά γράμματα καί τούς λόγους, 

παρ3 οσον κατόπιν 1, καί ήτο πολύ μαλακός καί μειλίχιος, δπως τόν παριστάνει 

ό εγκωμιαστής του 2 καί δπως ρητώς ο Ψελλος μαρτυρεί, δτι ήτο κατά τά 

πρώτα ετη τής βασιλείας του ό στυγνός καί στρυφνός κατόπιν Βουλγαρο- 

κτόνος 3. Περί νέου επίσης βασιλέως έχουν τό νόημά των δσα ό Λέων λέγει 

έξαίρων τήν αυτοκυριαρχίαν τού Βασιλείου κατά τών ηδονών καί τών 

παθών 4, ούτε θά είχε λόγον ν’ άναφερθή μέ τόσην οξύτητα γλώσσης μετά 

πάροδον εικοσαετίας καί πλέον ή βασιλεία τών παρεγγράπτων σφετεριστών 

τής αρχής 6, 

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον εξηντλήσαμεν ολον σχεδόν τό πενιχρόν άλλωστε 

ιστορικόν περιεχόμενον τοΰ εγκωμίου. Υπολείπονται μόνον αί §§ 14-16, 

δπου γίνεται λόγος περί τής προστασίας, τήν όποιαν επεδαψίλευσεν ό βασι¬ 

λεύς πρός τούς πτωχούς, καί περί τού ΓΙτωχοκομείου, τό οποίον ίδρυσε 

χάριν αυτών. Παρόμοιον γεγονός δεν μάς άναφέρεται άλλου 6, ό μακρηγόρος 

δέ τρόπος, μέ τόν οποίον ό Λέων εξαιρεί τό πράγμα, άποδεικνύει, δτι τό 

ίδρυμα ήτο πρόσφατον καί είχε προκαλέσει (ή ήθελεν ό βασιλεύς νά πρόκα- 

λέση) ιδιαιτέραν έντύπωσιν. Ό Λέων άλλωστ’ επιμένει διά μακρών καί είς 

τούτο καί γενικώς είς τόν εγκωμιασμόν τής γενναιοδωρίας τού βασιλέως 7, 

αρετής τήν οποίαν σπανίως έδείκνυεν είς τά κατόπιν έτη ό φειδωλότατος εκεί¬ 

νος καί λιτοδίαιτος μονάρχης. Είναι προφανές, δτι τούτο άνταπεκρίνετο καί 

πρός τού βασιλέως τήν επιθυμίαν, καί από τής άπόψεως αυτής τό έργον τού 

Λέοντος, μέ τόν ή μιεπίσημον χαρακτήρα του, είναι σημαντικόν μνημείον μιας 

περιόδου είς τήν εσωτερικήν πολιτικήν τού Βασιλείου, κατά τήν οποίαν ό 

νεαρός ακόμη βασιλεύς, απειλούμενος διαρκώς από τούς κινηματίας στρατιωτι¬ 

κούς, επισκιαζόμενος από τόν Παρακοιμώμενον, τόν όποιον δέν έτολμούσεν 

ακόμη ν’ άπομακρύνη, μή έχιον ακόμη νά επίδειξη άλλους τίτλους επί τού θρό¬ 

νου τών προγόνων του, έφιλοδόξει νά κερδίση μέ γενναιόδωρον περιποίησιν 

τών κατωτέρων τάξεων τής Πόλεως τήν εύνοιαν καί τήν πίστιν ενός λαού, ό 

ϊ Ψελλος I 29 καί 30. 

2 §10. 
3 I 4 καί 22. 

4 § § 6, 7, 9. 

5 § 8. Είς τήν Νεαράν τοΰ 988 ομιλεΐ ό βασιλεύς περί τοΰ Νικηφόρου τοΰ Φωκά ώς 
περί τον τής βασιλείας επιβάντος ΖασΒαΓίαενοιι Β,ϊη^εηΐΐι&ΐ, _[ιΐ3 ΟΓ&εεο-Κοιυ 3.- 

πιιιη III (Ι,εΐρζΐ^ 1857) σ. 303 έ. 

6 Πρβλ. Άμαντον έν ’Αθηνάς τόμ. 35 (1923) σ. 131-164. 

7 §§ 8. 15. 

Επετηρις Εται ρειλς Βυζαντ. Σπουδών, έτος I . 28 
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όποιος είχε συνηθίσει νά β?,.έπη τούς δυο υιούς τού Ρωμανού και τής Θεοφα- 

νοΰς νά έχουν διακοσμητικήν μόνον σημασίαν διά την διοίκησιν τού κράτους. 

Κατόπιν, όταν ό Βασίλειος ήνδρώθη και ωρίμασε μέ τάςεύθύνας, άλλα κυρίως 

με τούς κινδύνους τής διοικήσεως, κινδύνους από των βαρβάρων, κινδύνους 

από των ανταρτών, καί όταν την αγριωπήν του κεφαλήν περιέβαλλεν ό φωτο¬ 

στέφανος τής δόξης καί τής νίκης, έπανεΰρεν οΰτος την αληθινήν, την αληθινά 

βασιλικήν του φύσιν καί εγινεν ό αυστηρός καί δεσποτικός κυβερνήτης, καί 

μόνον διά τούς στρατιώτας του είχε πλέον μειδιάματα 1. ?Ητο όμως τόση ή 

αίγλη τής δυνατής του προσωπικότητος, ώστε ό λαός τής πρωτευούσης παρέ- 

μεινε μέχρι τέλους καί μέχρις επαναστάσεως πιστός εις τάς δύο του ανεψιάς, 

τάς μόνας διαδόχους μιας ενδόξου δυναστείας, την Ζωήν καί τήν Θεοδώραν. 

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ 

ι Χαρακτηριστικόν είναι, ότι τήν ίδιαν τακτικήν τής γενναιοδωρίας έφήρμοσε και ό 
αδελφός του Κωσταντϊνος, όταν εγινε μονοκράτωρ (Ψελλός I 13). Άλλ’ αυτό ήτο καί 
ή μόνη ίδιότης, πού εϊχε κοινήν προς τον αδελφόν του. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΟΥ Γ'. 

Εις τον 9. τόμον τής 'Επετηρίόος σ. 178-212 έξέδωκα καί ύπεμνημά- 

τισα τον συνοδικόν τόμον τής εκλογής τού Πατριάρχου Γερμανού τού Γ'. 

(1265 - 66) καί καθώρισα τάς άμεσους καί έμμεσους πηγάς, έκ των όποίιον 

έχουν παραληφθή τά κανονικά καί ιστορικά επιχειρήματα υπέρ τής μεταθέ- 

σεως των επισκόπων. Μίαν έκ των πηγών τούτων τών άμεσων, ή οποία μού 

είχε διαφύγει, άνεύρον κατά τύχην εις τά Άνάλεκτα Ίεροσολνμιτικης Σταχυο- 

λογίας του Κεραμεως τόμ. 4 (1897) σ. 114- 17 καί θά ήθελα συντόμως εδώ 

νά πραγματευθώ προς συμπλήρωσιν τών δσοίν άνέπτυξα εκεί 1. 

Πρόκειται περί έγγραφου άντιγραφέντος από τό πρωτοκολλάν τών 

πατριαρχικών άρχείων, όπως και τόσαι άλλαι άνάλογοι Συναγωγαί2, καί χρο¬ 

νολογούμενου άπό τήν 6. Φεβρουάριου 1226, τό όποιον έξέδωκεν ό Κεραμεύς 

άπό τον ύπ’ άρ. 1 κοόδικα τής μονής Κοσιφοινίσσης 3. Άναφέρεται εις τον 

μητροπολίτην Μελιτηνής Μανουήλ, ό όποιος συνεκρούσθη διά λόγους όχι 

σαφώς άναπτυσσομένους 4 μέ τήν εκκλησίαν του άπό τριών ετών. "Ολαι αί 

προσπάθειαι τού Πατριάρχου (έκυβέρνα τότε Γερμανός ό Β'., ό προστάτης τού 

Γ'. Γερμανού) νά τούς συνδιαλλάξουν προσέκρουσαν εις επίμονον άρνησιν 

τού κλήρου καί τού λαού τής Μελιτηνής νά δεχθούν όπίσω τον Μανουήλ· 

έζητούσαν μάλιστα μ3 επιμονήν νά κηρυχθή ό θρόνος έν χηρείρ:, ώστε νά 

έκλεγή άντικαταστάιης. Ό Πατριάρχης τότε μετά τών παρισταμένων άρχιε- 

ρέων άναγκάζεται νά δεχθή τήν άξίωσιν διά λόγους σκοπιμότητος, κηρύσσει 

τον θρόνον έν χηρεία καί άποφασίζει νά τοποθετήση τον Μανουήλ, πού 

είναι ά'ρρωστος και πτωχός, εις ά'λλον κενόν θρόνον. Τήν άπόφασιν αυτήν 

ι Άλλο ένα κείμενον σχετικόν μέ τάς μεταθέσεις επισκόπων τού 1407/8 πρό¬ 

κειται νά έκδώση, όπως τονίζει είς βιβλιοκρισίαν τής μελέτης μου εκείνης έν Βγζ· Ζείΐ, 

33 (1933) σ.202, ό καθηγητής Ρ. ϋδΙ^βΓ. 

2 Πρβλ. όσα λέγω σ. 195. 

3 "Οτι άντεγράφη κυρίως ώς κείμενον χρήσιμον διά τάς συζητήσεις περί μεταθέ- 

σεως, άποδεικνύει τό σημείωμα τοϋ κωδικός: ετι οημείωααι καί ταϋτα τά πατριαρχικά 

σημειώματα περί μεταθέσεως διαλαμβάνοντα- 

4 Τό έγγραφον όμιλεΐ περί δλίοθον γλώοοης, περί βιβλίου άποσταοίου, άλλ’ άπό τό 
δεύτερον πρακτικόν φαίνεται, ότι καί ζητήματα πίστεως είχαν προκληθή, ή δέ σύνοδος 
τονίζει ρητώς, ότι άπεδείχθη ό Μανουήλ ώς προς τά δόγματα άψογος. 
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επιδοκιμάζουν εις άλλο πρακτικόν της 29. Μαρτίου, εκδιδόμενον υπό του 

Κεραμέως σ. 117-8, καί οί άπουσιάζοντες προτού μητροπολΐται Εφέσου 

Ιωάννης, Άγκυρας Χριστόφορος και Προΰσης Σέργιος. 

Προς τούτο μετά γενικός τινας σκέψεις περί τής ανάγκης τής οικονομίας 

εις τά διοικητικά τής εκκλησίας πράγματα, παραπέμπει τό έγγραφον εις τον 

Μ. Βασίλειον καί τον Φώτιον καί επικαλείται δυο ιστορικά παραδείγματα, 

του Παμφυλίας Ευσταθίου 1 καί τής επιδόσεως τής Κυζίκου εις τον Αρχιε¬ 

πίσκοπον Κΰπρου 2. Ημάς ενδιαφέρει ή αναφορά εις τον Βασίλειον καί τον 

Φώτιον, διότι μάς επιτρέπει νά καθορίσω μεν, άκριβέστερον παρά εις την 

προηγουμένην μελέτην, τά έργα των δυο άνδρών, εις τα οποία παρεπεμπεν ο 

συνοδικός τόμος εκ δευτέρας, ίσως καί τρίτης 3, όπως βλέπει κανείς, χειρός. 

Ή περικοπή περί του Μ. Βασιλείου έχει ως εξής: 

'Ο μέγας μεν γάρ αντίκα Βασίλειος Εκκλησιών επισκοπικά μετατίθησι 

δρια και τον τής Μισθείας αγρόν, τά Μίνδανα, φέρων υποτίθησι τή Μασά- 

δων, μηδέν αυτή προσήκοντα την αρχήν, και τούτο τφ άγίω διφκονόμηται 

υπέρ τον τον κτήτορα τον άγροΰ Λογγΐνον — οντω γαρ εκείνος οίνο μαστό 

«μή ερημώσαι την εκκλησίαν, φησί, μη δε την εαντοΰ ψυχήν <5ιά τής αργίας 

καταδικάσαι», ίνΛ αύτοίς τοϊς τον κανόνος χρησαίμεθα ρημασι, και τον πρεσδυ- 

τερον δε άμα Κυριάκόν ενορκήσαι τω άγρφ παραμένοντα, καθώσπερ άρα 

και προληφθείς υπό τον επισκόπου Σεδήρου δμώμοκεν. 

Ή όμοιότης, ακόμη καί φραστική, προς την § 8 του συνοδικοί) τόμου 

δεν αφήνει καμμίαν αμφιβολίαν, οτι ό συντάκτης αυτού είχεν υπ’ δψει τό 

έγγραφον του 1226. Άποδεικνΰετ' επίσης, δτι εκεί δεν πρόκειται περί τής 227. 

επιστολής του Βασιλείου προς τούς κατοίκους τής Κολωνίας, δπως είχα υπο¬ 

θέσει εγώ (σ. 205έ.), αλλά περί τής 1. κανονικής επιστολής προς τον Άμφι- 

λόχιον (Μι£πθ, ΡΟ 32, 680-1). “Οτι τό περιεχόμενον αυτής δεν έχει άμεσον 

σχέσιν προς την ύπόθεσιν του 1226 ή καί τού 1265, είναι άλλο ζητημα. 

Ή περί Φωτίου περικοπή έχει ώς εξής: 

Εί δέ τις ψιλοπονώτερον επιδάλοι τή των τοιοντων οικονομιών άνευρέσει, 

πλείστας δσας ονσας έσεΐται άναλεξάμενος' εν αίς δη καί τό νυν ήμίν προκεί- 

μενον εις ζήτησιν κεφάλαιον τής μεταθέσεως πολλαχόσε πεπραγμενον (ί. 

πεπραγματενμένον) αναφανήσεται, καθώς ό αγιότατος εκείνος εν πατριαρχαις 

κυρις Φώτιος ψιλιστορών εν τψ παρ αυτόν σνντεθέντι τον Νομοκανόνον 

ι ’Ίδε συνοδ. τόμ. § 9 και σελ. 208 όπου ή εικασία μου περί συγχύσεως των δύο 

Εύσταθίων ένισχύεται διά τού εγγράφου τούτου. 

2 Άναφέρεται επίσης είς τάς περί μεταθέσεως συναγωγάς. 

3 Τρίτης λέγω, διότι τό κείμενον αυτό παραθέτουν καί ερμηνεύουν οί κανονικοί τοϋ 
12 αίώνος Βαλσαμών, Ζωναρας καί Άριστηνός (Μΐ§ηε, ΡΟ. 138,628-32). Οτι δέ 
παρ’ αυτών και δχι κατ’ ευθείαν έχει ληφθή ή περικοπή καί εις τό έγγραφον τοϋ 1226, 

άποδεικνύουν ακόμη καί αί γραφαί Μισθείας, Μασάδων κλπ. 
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βιβλία) τάς μέχρις αυτόν εκείνον γεγοννίας μεταθέσεις αρχιερέων εξ ετέρων 

είς έτέρας εκκλησιών σνντάττει άπαριθμου μένος 1. 

“Ωστε καί εις τό σημείον αυτό δεν εμάντευσα δρθώς όρίσας έν σ. 195 

ώς πηγήν των εν § 12 λεγομένων τάς Σνναγοογάς καί αποδείξεις ακριβείς κλπ. 

τού Φωτίου. Άλλ’ ούτε εις τον Νομοκάνονα, είς τον οποίον παραπέμπει τό 

έγγραφον του 1226, εύρήκα παραδείγματα σχετικά μέ την μετάθεσιν. Πώς 

εξηγείται λοιπόν τό σφάλμα; Μαζί μέ τον Νομοκάνονα καί ώς παράρτημ’ 

αυτού εκδίδονται τού Φωτίου ’Ερο:τήματα δέκα περί κανονικών προβλημά¬ 

των μέ άφθονα ιστορικά παραδείγματα. Είς αυτά, καί συγκεκριμένους είς 

τά ύπ’ άρ. 3, 4 καί 9, θ’ άναφέρεται ό συντάκτης παραπέμπουν άνακριβώς είς 

τον Νομοκάνονα. 

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ 

ι Είς τό περιθώριον έχει προστεθη : προ τον Φωτίου ό Σωκράτης εν τφ ζ. βιβλίψ τής 
εκκλησιαστικής ιστορίας αντον. Πρβλ. περί αυτού σ. 196. 
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 

Α'. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ύπό τού μακαρίτου καθηγητού μου Σ. Λάμπρου έξεδόθησαν έν τφ 

Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. ΙΑ ' (1914), σ. 353-358 «Επιγράμματα ανέκδοτα» 

έκ του κωδικός υτΒίη. 134 τής βιβλιοθήκης του Βατικανού γεγραμμένου 

κατά τον ιδ' αιώνα. 

Τά επιγράμματα ταύτα πεποιημένα έν Βυζαντιακοΐς ΐαμβικοΐς τριμέτροις 

είνε κατά την άρίθμησιν του εκδότου 24. Άλλ’ ό πρώτος αριθμός περιλαμ¬ 

βάνει οκτώ διάφορα δίστιχα, ώστε είνε έν ολφ 32 έπιγράμματα αδήλου ποιη- 

τοΰ, δ στις οΰδέν άλλο έποίησεν ή διεσκεΰασε και παρέφρασεν επιγράμματα 

περιεχόμενα έν τή Παλατίνη καί έν τή ΙΊλανουδείω Ανθολογία, ώς απέδειξα 

έν Βγζ·-ϊΐ6ΐι§τ. ΤαΙιτΕ. VII, σ. 366-382. 

Έν τή πραγματεία μου ταΰτη παρέλιπον τό ύπ’ άριθ. 10 έπίγραμμα 

(κατά την άρίθμησιν του Λάμπρου) έ'χον ούτως: 

(Εις παϊδα ευειδή άσνντηρήτως προκύπτ ου σαν). 

’Όμφαξ ό βότρνς τής αγαθής αμπέλου, 

ούκονν ορατός έστι τοις όδοιπόροις. 

έπάν δε και πέπειρος δφθή τω χρόνφ, 

τό θριγγίον στή και πολύς κύκλω οκόλοψ. 

Ό ποιητής μεταβαλών τό γένος του παιδός μιμείται τό έπίγραμμα του 

Στράτωνος Άνθ. Παλ. ΙΒ205: 

ΓΙαΐς τις δλως άπαλός τον γείτονος ονκ δλίγως με 

κνίζει' προς τό θέλειν <5’ ονκ αμύητα γελα' 

ον πλενν <5’ εστίν έτών δύο και δέκα, νυν αφύλακτοι 

δμφακες' ήν δ° άκμάαη, φρούρια και οκόλοπες. 

Τό ύπ’ άριθ. 6 έπίγραμμα («εις δάφνην κοπτομένην άξίνη»): 

Άπολλον, άπόλωλας, ού βλέπεις, όπως 

”Αρης βιάζει την ερωμένην Δάφνην 

κού ζηλότυπος εις έρωτα δεικνύη; 

«Ξ» 

έδειξα δτι ό Βυζαντινός ποιητής έπλάτυνεν έκ του επιγράμματος τής Παλα- 

τίνης Ανθολογίας Θ', 124: 

Ποϊ Φοίβος πεπόρενται; Άρης άναμείγνυται Δάφνη. 

Έγραψα δέ «κού ξη?.ότυπος κτε.» αντί του «καί ζ.». Έχω δέ προς 

τοΐς εκεί ύπ’ έμου γεγραμμένοις νά παρατηρήσω οτι, ώς έχει έν τή Ανθο¬ 

λογία του Πλανοΰδη, μνημονεύει τό μονόστιχον έπίγραμμα καί ό Ευστά¬ 

θιος έν ταις εις "Ομηρον Παρεκβολαΐς σ. 1074,59 μετά τής προσηκούστ^ς 

ερμηνείας: «ιστέον δέ δτι ό σίδηρος Άρης καί αίνιγμά τι ποιεί άστειον 

βραχυλογικόν τοιούτον. ΰπόκειταί τις δρυτόμος τέμνων δάφνινον θάλος· έπεί 

δέ ή δάφνη τό φυτόν όμωνυμεΐ κόρη ερωμένη Απόλλωνος, έκδέδωκέ τις 

αίνιγματοποιός τό ποΐ Φοίβος πεπόρευτο, Άρηςδτ’ έμείγνυτο 

Δάφνη; καί έστι τό παν άστειον ένταΰθα έν τφ μείγνυταυ τό γάρ όμου 

είναι ή λέξις δηλοΐ, δ καί ό σίδηρος έχει κόπτων ξΰλον καί ό συνών τφ 

σώματι». Καλόν δ’ έτι νομίζω νά παραβάλω τά ύπό Ίωάννου του Λυδοΰ 

γεγραμμένα περί μηνών σελ. 68 \¥. «οί παλαιότεροι δέ τφ Άρει τήν 

δάφνην άνετίθεσαν, οϊ δέ μετ’αυτούς τφ Ήλίφ κτε.». 

Έν δέ τφ ύπ’ άριθ. 5 έπιγράμματι στ. 5 δέον είνε νά γραφή : 

Σεισίχθονος (ούχί: σεισ.) δέ τό τρικάρχαρον δόρυ καί ούχί «τό 

τρικ, βέλος», ώς έτυπώθη έξ αβλεψίας τοΰ στοιχειοθέτου έν σ. 372. 

Έν τφ Ι'Γ' τόμφ του Νέου Έλληνομνήμονος (1922) πρός τισιν άλλοις 

έκ τών καταλοίπων τού Σ. Λάμπρου έξεδόθη (σ. 47) καί τόδε τό σκωπτικόν 

έπίγραμμα τού Γεωμέτρου : 

(Εις ζωγράφον έμβάλλοντα μεθύοτριαν). 

Βαλών γραφαις έσωθεν τήν μέθην ύλην 

έξωθεν είκόνισε τον πάθους τύπον 

άνδρός μεθυστοϋ καί νόσος μεθύστρια. 

ΓΩς έχει τό έπίγραμμα, ελλείπει τό υποκείμενον τής μετοχής βαλών, 

είνε σόλοικον (βαλών - - είκόνισε - - νόσος μεθύστρια) καί μετρικώς ούχί 

ορθόν. Τό μέτρον είνε προσφδιακόν ιαμβικόν τρίμετρον έχον έν τή έκτη χώρα 

τον τόνον τής λέξεως έν τή παρατελεΰτω συλλαβή κατά τήν γνωστήν τών Βυζαν- 

τιακών ποιητών χρήσιν. ?Ητο δ’αδύνατον νά γράψη ό Γεωμέτρης είκόνισε 

αντί τού εϊκ ό ν ιζ ε καί νόσος μεθύστρια αντί τού νόσο.) μεθύστρια, 

ώς απαιτεί προφανώς τό μέτρον. Ό σκωπτόμενος είνε μέθυσός τις γραφεύς 

(ούτω γραπτέον, ο κώδιξ: γραφές), τουτέστι ζωγράφος, ώς δηλοΐ ή έπι- 
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γραφή, εν ή μεταβλητέον εΐνε, τό έμβάλλοντα εις εκ β άλ λ ο ν τ α. Λοιπον 

μεταγραπτέον εϊνε, ώς νομίζω, το ολον ούτως: 

(Είς ζωγράφον εκ. 6 άλλον τ α μεθύοτριαν). 

Β άλλων γραφεύς έσωθεν την μέθην δλην 

έξωθεν είκόνιζε τον πάθους τύπον 

άνδρός μεθνστοϋ και νόοω μεθυστ ρία. 

Ό ποιητής παίζει διά των λέξεων μέθη, μεθυστής καί μεθύστρια. 

Νόσος δέ μεθύστρια εϊνε ή καί νυν κοινώς λεγομένη μεθύστρα, δηλ. ή 

φλεγμονώδης παρωνυχία, ήν έξέβαλλεν (κοινώς έβγαζε) ό μεθυστής 

άνήρ, ό γραφεύς (ζωγράφος), και ούτως είκόνιζεν έξωθεν επί τής χειρός 

τον τύπον του εαυτού πάθους, τής μέθης, ήν έβαλλεν ολην εντός εαυτοί). 

“Άλλο σκωπτικόν επίγραμμα του αυτοί) Γεωμέτρου εϊνε έκδεδομένον 

αυτόθι σ. 45 («του αυτοί) εις τον Πηγάσιον»): 

Κρίοιν κριταί κρίνουσι(ν) εν κριτή ρίω 

άει τό ρώ λέγοντες ήκριβωμένως. 

κριτής <55 6 μη γνούς άοφαλώς τό ρώ λέγειν 

δρθώς προσειπεΐν οϋκ άν ισχύοη λόγον, 

αλλά κλιτήν μεν τον κριτήν, την δε κρίοιν 

κλίοιν προσείποι, πάντα λοξά και νόθα, 

ό γονν εαυτόν μή σθένων δρθώς λέγειν 

πώς άλλον ίσχύοειε μή λοξά κρίνειν; 

Ό τραυλίζων κριτής τό ρώ λέγει λάβδα, οΰτω δέ παίζει ο ποιητής διά 

τών λέξεων κρ ιτήν - κλ ιτή ν, καί κρίσιν-κλίσιν. Μιμείται δ’ ό Γεωμέ- 

τρης τον Αριστοφάνη, οστις μνημονεύει τήν όμοίαν τραυλότητα του Άλκι- 

βιάδου σκώπτων τον Θέωρον έν Σφηξί 42 κέξ. 

ΟΙ. Α'. Έδόκει μοι Θεωρός αυτής πλησίον 

χαμαί καθήσθαι τήν κεφαλήν κόρακος έχων. 

εϊτ Αλκιβιάδης είπε πρός με τραυλίοας' 

«όλας; Θέωλος τήν κεφαλήν κόλακος έχει*. 

ΟΙ. Β'. δρθώς γε τοντ Αλκιβιάδης έτραύλισεν. 

Πρβ. Πλοΰτ. Άλκιβ. I «μέμνηται δέ καί Αριστοφάνης αυτοί) τής τραυ- 

λότητος έν οΐς Ιπισκώπτει Θέωρον» (παρατίθεται δέ τούς στίχους 44-46 

τών Σφηκών μετά διαφόρου γραφής όλάς Θέωλον;). Ποιείται δέ μνείαν 
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τού σχήματος τούτου, τού λεγομένου κατά παρφδίαν, ό Έρμογένης Κίιεί:. 

Ογ. τόμ. Β', σ. 453 5ρτ. «τού κωμικώς λέγειν άμα καί σκώπτειν άρχαίως 

τρεις μέθοδοι, τό κατά παρφδίαν σχήμα, τό παρά προσδοκίαν, τό εναντίας 

ποιεΐσθαι τάς εικόνας τή φύσει τών πραγμάτων, τούτων παραδείγματα λάβω- 

μεν τά μέν έκ τού κωμικού - - - τά μέν κατά παρφδίαν ούτως έχει 

όλας; ΘέοΑος τήν κεφαλήν κόλακος έχει. 

θέλο)ν γάρ εϊπεΐν τήν κεφαλήν κόρακος εχει διά τό τραυλός είναι δήθεν 

άμαρτών τή φωνή διεκωμορδησε τον τρόπον». 

Λέγει δέ καί ό Παλλαδας =Ανθ. Παλ. ΙΑ ', 323 

'Ρώ και λάμβδα μόνον κόρακας κολάκων διορίζει' 

λοιπόν ταύτό κόραξ βωμολόγβς τε κόλαξ. 

τούνεκά μοι βέλτιστε, τάδε ζφον πεφνλαξο, 

είδώς και ζώντων τους κόλακας κόρακας. 

Όμοια δέ παιδιά διά τής μεταβολής τού ρώ εις λάβδα γίνεται υπό τού 

Άριστοφάνους Ίππ. 79 (εν οϊς σκώπτοίν τον Κλέωνα λέγει πρός τοΐς άλλοις 

δτι εΐνε αυτού 

τώ χειρ* εν Αίτωλοίς, ό νους ό’ εν Ιίλωπιδών 

αντί τού εν Κρωπιδών. Λέγεται δ3 εν τοΐς Σχολίοις «τό έν Κλωπιδών 

εναλλαγή πάλιν στοιχείου, τού ρ εϊς λ. Κρωπίδαι γάρ δήμος τής Λεωντίδος 

φυλής, έπαιξεν οΰν παρά τό κλέπτειν») Περί δέ τής παιδιάς διά τής λέξεως 

Αΐτωλοΐς ΐδ. τά ύπ’εμού γεγραμμένα εν Β)'Ζ. -ιιεα^τ. 5&Ιιγ1ο. τόμ. Η', 

σελ. 177-8. 

Ποιείται δέ χρήσιν καί τής παρηχήσεως ό Γεωμέτρης εν τφ πρώτφ στίχφ 

τού μνημονευθέντος επιγράμματος λέγων 

κρίοιν κριταί κρίνουσιν έν κριτηρίφ. 

Πρβ. Αϊσχ. Ίκ. 397 

ούκ εϋκριτον τό κρίμα' μή μ' αιροϋ κριτήν. 

Παραπλήσιον δέ εϊνε καί τό επίγραμμα τού Παρμενίωνος Άνθ. Παλ. Θ', 113 

Οι κόρις αχρι κόρου κορέσαντό μον άλΓ έκορέσθην 

άχρι κόρου καυτός τούς κόρις έκκορίοας. 

καί τό επίγραμμα τό άποδιδόμενον υπό Διογένους τού Λαερτίου Η , 65 είς 
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τόν Έμπεδοκλέα ή τον Σιμών ίδην, δπερ ό Σουΐδας εν λ. νΑκρων λέγει ότι 

είνε τωθαστικόν: 

’Άκρον ίητρόν ’Άκρων Άκραγαντΐνον πατρός άκρου 

κρύπτει κρημνός άκρος πατρίδος άκροτάτης 

(«τινές δέ τον δεύτερον στίχον ούτω προφέρονται: άκροτάτης κορυφής 

τύμβος άκρος κατέχει» Διογ. Λαέρτ. "Ίσως δέ γραπτέον είνε «πατρός 

"Άκρου»- πρβ. τό κύριον ό'νομα Άκρότατος). 

“Ομοιον δ" έτι είνε τό του Ακαθίστου ύμνου οΐκ. 3 «γνώσιν άγνω¬ 

στον γνώναι ή Παρθένος ζητούσα» και οΐκ. 13 «νέαν έδειξε κτίσιν 

έμφανίσας ό κτίστης κτε.*, ιό τού Ήλ. Συγγέλλου «λόγισαι δέ καί τό 

μέλλον, | λέγε πώς παρασταθήση | λόγον ένδικον ύφέξων | λελογισμέ¬ 

νων δι’ έργων,» αί παρηχήσεις αί γινόμεναι διά των λέξεων ξένος, ξενί- 

ζειν, ξενούσθαι, άποξενούν κτλ., περί ών θά διαλάβω διεξοδικώς έν 

άλλω τόπφ. Καλόν δ’ όμως νομίζω νά μνημονεύσω δτι καί ετυμολογικοί 

παιδιαί επιτηδεύονται κατά παρήχησιν υπό ποιητών επιγραμμάτων, οίον υπό 

τού Λουκιλλίου Άνθ. Παλ. ΙΑ', 314 

Έζήτουν πινάκων πόθεν ούνομα τούτο καλέοοω, 

και παρά σοϊ κληθείς ενρον, οθεν λέγεται, 

πείνης γάρ μεγάλης μεγάλους πίνακας παρέθηκας, 

όργανα του λιμού πειναλέους πίνακας. 

(πρβ. καί τό 313 επίγραμμα τού αυτού καί ιό σχόλιον «παρετυμολογεΐ τούς 

πίνακας παρά την πείναν ούτοι γάρ, φησί, τουναντίον τών άλλων πινάκων 

πάσχουσι· πίνακες γάρ λέγονται παρά τό είναι άκος τής πείνης»). 

Λέγει δέ καί Μάρκος ό Άργεντάριος αυτόθι 320 

Αντιγόνην έστεργε Φιλόστρατος' ην δέ παλαισταϊς 

ό τλημών "Ιρου πέντε πενιχρότερος, 

εύρε <5’ ϋπδ κρυμού γλυκύ ψάρμακον άντία γάρ άγων 

γούνατ έκοιμήθη, ξεινε, μετ' Άντ ιγόνης. 

Πρβ. Σχ. «έκοιμήθη μετ’ Αντιγόνης εναντίον τών γονάτων θείς την κεφα¬ 

λήν παίζει δέ προς τό όνομα». 

Παραλείπων δέ τά άλλα καταλέγω εν τελεί τό επίγραμμα τού Νικάρχου 

αυτόθι 331 

Είχε Φίλων λέμβον Σωτήριχον άλλ’ εν έκείνω 

σωθήν ουδέ Ζευς αυτός ίσως δύναται. 

ούνομα γάρ μόνον ην Σωτήριχος, οι <5’ άπιβάντες 

επλεον η παρά γην η παρά Φερσεφόνην 
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και τό υπό τού ΟταπιοΓ Αποοά. Ογ. Ρατϊδ. τόμ. Δ', σ. 345 (=Πικκόλου 

δυρρί. ό Γ Απίΐιοΐ. σ. 153) εκδεδομένον Βυζαντιακόν επίγραμμα «Εις 

τόν Μαίανδρον ποταμόν» 

Τό τής δίκης πυρ ώδε, μηδέν διστάσης, 

δ Κωκντός Μαίανδρος" άλλ3 άπεσφάλην" 

ούαϊ γάρ άνδρών έστιν, Αίαν δ ρ ον λέγω 

οπού νομίζω ότι αρμόζει μάλλον προς την ετυμολογικήν παιδιάν νά γραφή 

εν τώ τρίτω στίχφ αίαι αντί τού ούαί. Παραπλησίως δ5 ετυμολογεί τό 

όνομα τού Αΐαντος ό Σοφοκλής Αΐ. 430 κεξ. 

αίαϊ' τις αν ποτ ωεθ' ώδ3 έπώνυμον 

τούμόν ξυνοίσειν άνομα τοΐς έμοϊς κακοΐς; 

νυν γάρ πάρεστι και 01ς αϊάζειν έμοϊ 

και τρίς. 

Πρβ. καί την ετυμολογίαν τού ονόματος τού Όδυσσέως υπό τού Σοφο- 

κλέους Άπ. 965 

δρθώς Όδυσσεύς είμ έπώνυμος κακών' 

πολλοί γάρ ώδύσαντο δυσμενείς έμοί 

δπου ΐδ. τάς σημειώσεις τού Ρεαίδοη. Λέγει δέ καί ό Αριστοτέλης 'Ρητ. 

Β', 23, σ. 1400 5 «άλλος από τού ονόματος, οίον ως δ Σοφοκλής 

σαφώς σιδήρφ καί φορούσα τούνομα 

[αύτη δέ μάχιμός έστιν ώς κεχρημένη | σαφώς σιδήρφ καί φορούσα {ΟοΡθί: 

κεκλημένη σαφώς Σιδηρώ καί φρονούσα) τούνομα» Σοφ. Άπ. 658 

ΡβαΓδοη· ΐδ. Κ. Κόντον εν τή Άθηνά τόμ. 6, σ. 215] καί ώς εν τοΐς τών 

θεών έπαίνοις είώθασι λέγειν... καί ώς Κόνων Θρασύβουλον θρασύβουλον 

έκάλει, καί Ήρόδικος Θρασύμαχον αεί θρασύμαχος εί, καί Πώλον αεί πώλος 

εί, καί Δράκοντα τόν νομοθέτην, δτι ούκ άν ανθρώπου οί νόμοι αλλά δρά- 

κοντος· χαλεποί γάρ· καί ώς ή Εύριπίδου Εκάβη εις την Άφροδίτην 

και τοννομ όρθώς αφροσύνης άρχει θεάς, 

καί ώς Χαιρήμων 

Πενθεύς εσομένης συμφοράς έπώνυμος». 

Λέγει δέ καί ό Ευριπίδης Βάκχ. 367 - 8. 

Πενθεύς δ3 όπως μη πένθος είσοίσει δόμοις 

τοΐς σοΐσι, Κάδμε" 
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και 507 - 8 

ΠΕ. Πενθεύς Άγανης παΐς, πατρός δ’ Έχίονος. 

ΔΙ. ένδνστνχήσαι τοννομ επιτήδειος εΐ. 

καί εν Φοινίσσαις 686 - 7 εισάγει τον Έτεοκλέα λέγοντα προς τον αδελφόν 

Πολυνείκη 

έξιθ' εκ χώρας" αληθώς ό’ δνομα Πολυνείκην πατήρ 

εθετό σοι θεία προνοία νεικέων έπώννμον 

δπερ ψέγει 6 2ιιϊπί:ίΗ3ηυδ (ΙηδΙ. ογ. V, 10,31) ώς ψυχρόν. Πρβ. έ'τι και 

Φοιν. 1494 

ώ Πολννεικες, έφυς άρ επώνυμος, ωμοί, Θήβαις 

καί Σοφ. Άντ. 110-1 

-Πολυνείκους \ αρθείς νεικέων έξ άμψιλόγων. 

Καί άλλα δέ κυρία ονόματα ετυμολογεί δ Ευριπίδης, οίον τό του Μελεάγρου 

(Άπ. 521) 

Μελέαγρε, μελέαν γάρ ποτ άγρεύεις άγραν 

τό του ποταμοί) Εύρώτου Έκ. 650 

-αμφι τον ευροον Εύρώταν 

κλπ., διό καί κωμφδείται υπό του Άριστοφάνους Άπ. 327 δτι επλασεν δτι 

ή Αντιόπη έκάλεσε τον έτερον των υιών αυτής Άμφιο να «δτι άμφί οδόν 

αυτόν έτεκεν». Κατά τον κωμικόν «Άμφοδον έχρήν αύτφ τίθεσθαι τού- 

νομα». Καί έν Λημνίαις (Άπ. 357) είπεν ό Αριστοφάνης 

Φιλολογικά μελετήματα. 445 

έμβάλλη εις τάς τραγφδίας αυτού τοιαΰτας ετυμολογίας κυρίων ονομάτων. 

Την Ελένην ετυμολογεί παρά τό ελεΐν έν Άγ. 681 κέξ. 

Τίς ποτ ώνόμαζεν ώδ’ 

ές τό παν ετητνμως 

τάν δυρίγαμβρον άμφινει- 

κή θ, Έλέναν; έπει πρεπόντως 

ελέναυς, ελανδρος, έλέπτολις 

εκ των άβροπήνων 

προκαλυμμάτων έπλευσε κτλ. 

Τον Προμηθέα συνάπτει έτυμολογικώς μετά τού επιθέτου προμηθεύς έν 

Προμ. 89 κέξ. 

ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα 

καλοϋσιν αυτόν γάρ σε δει προμηθέως, 

δτω τρόπω τησδ' έκκνλισθήση τέχνης. 

Τον δέ Απόλλωνα ετυμολογεί παρά τό άπολλύναι Άγ. 1080 κεξ. 

Απόλλων, Απόλλων 

άγνιάτ , άπόλλων έμός' 

άπώλεσας γάρ ου μόλις τό δεύτερον 

ώς καί ό Ευριπίδης έν τω Φαέθοντι Οοά. Οατοηιοηί:. φΰλλ. 2, β , 11-12 

ώ καλλιφεγγές Ήλί, ώς μ άπώλεσας 

καί τόνδ’' Άπόλλων δ3 εν βροτοΐς όρθώς καλή 

ή ώς φέρονται οί στίχοι παρά τω Μακροβίω δαί. I, 17,10 

ενταύθα δ' ετνράννενεν Ύψιπύλης πατήρ 

Θόας, βράδιστος ών έν άνθρώποις δραμεΐν 

σκώπτων την Εΰριπίδειον ετυμολογίαν του ονόματος του βασιλέως των Ταύ¬ 

ρων (Ίφ. Τ. 31 κέξ.) 

οϋ γης άνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος 

Θόας, ός ώκνν πόδα τιθείς ίσον πτεροίς 

εις τοννομ ήλθε τόδε ποδωκείας χάριν. 

Καί ό λίαν υπό τού Άριστοφάνους τιμώμενος Αισχύλος δεν άπηξίου νά 

ώ χρνσοφεγγές Ηλί, ώς μ άπώλεσας' 

δθεν σ Άπόλλων’ έμφανώς κληζει βροτός 

καί δ Άμμιανός εν σκωπτικφ Ιπιγράμματι Άνθ. Παλ. ΙΑ', 188 

Πικητης αδων των φδών έστιν Απόλλων 

άν δ3 ίατρενη, των θεραπευόμενων 

δστις φαίνεται μέν δτι επαινεί τον ιατρόν Νικήτην παραβάλλων προς τον 

Απόλλωνα κατά την φδήν καί την ιατρικήν, διά δέ τής ετυμολογίας τού 

ονόματος τού θεού λέγει δτι δ ιατρός ούτος άπόλλυσι καί τάς φδάς καί 

τούς θεραπευόμενους. 
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Συχνότατη δέ εινε ή ετυμολογική αΰτη παιδιά παρά τοΐς κωμικό ΐς ποιη- 

ταΐς. Οίον ό ’Άρχιππος λέγει έν Ιχθύ σι παρά τφ Άθηναίφ Ζ', σ. 322 α 

εκήρνξεν βόαξ, 

σάλπης δ’ έσάλπιγξ* έπχ' άδολους φέρων 

(σάλπης, εινε δ ιχθύς δ συνήθως λεγόμενος σάλπη, κοινώς σάλπα, βόαξ 

δέ δ ά'λλως καλούμενος βώξ, κοινώς δέ γώπαήγοΰπα, δστις ήτυμο- 

λογεΐτο υπό τινων «παρά την βοήν», διότι δήθεν μόνος εκ τών ιχθύων έχει 

φωνήν. ’Ίδ. Άθήν. Ζ', σ. 287 ά 6). Παρά δέ τώ Άριστοφάνει Ίππ. 1257- 8 

δ άλλαντοπώλης λέγει προς τον Δήμον δτι καλείται Άγοράκριτος· 

εν τή αγορά γάρ κρινύμενος έδοακόμην. 

Έν Θεσμοφ. 802 κεξ. λέγει δ χορός 

- - - - οκεψώμεθα δη κάντιτιθώμεν προς έκαστον, 

παραδάλλουσαι τής τε γνναικός και τάνδρός τούνομ έκάστον. 

Ναυσιμάχης μεν γ ήττων έατίν Χαρμινος' δήλα δέ τάργα. 

και μεν δή και Κλεοφών χείρων πάντως δήπου Σαλαδακγούς. 

προς 1 Αριατομάχην δέ χρόνον πολλον, προς εκείνην την Μαραθώνι, 

καί Στρατονίκην υμών ονδείς οΰδ’ έγχειρεΐ πολεμίζειν. 

άλλ^ Εύδούλης τών πέρνσίν τις βουλευτής έστιν άμείνων 

παραόονς έτέρφ την βουλείαν; 

κτλ. (Περί τών κυρίων ονομάτων τών μετά παίδιάς λαμβανομένων παρά 

τών Άριστοφάνει ΐδ. ν&η Κεειιτνεη εις Σφ. 84). Έμνημόνευσα δέ τό χωρίον 

τών Θεσμοφοριαζουσών, έν φ άπαντώσι καί τά ονόματα Ναυσιμάχη και 

Άριστομάχη, ΐνα παραβάλω τό επίγραμμα τοΰ Τουφίνου ή τού Παλλαδά 
Άνθ. Παλ. Ε', 71 (70) 

Πρώτομάχον πατρδς καί Νικομάχης γεγαμηκώς 

θυγατέρα, Ζήνων, ένδον έχεις πόλεμον, 

ζήτει Λυσίμαχον μοιχόν φίλον, ος σ έλεήοας 

εκ τής ΠρώτομάχΟν λύσεται Ανδρομάχης. 

(Προς τό όνομα Λυσίμαχος πρβ. Άριστοφ. Εΐρ. 991-2, ένθα δ Τρυγαΐος 

λέγει προς την Ειρήνην «λΰσον δέ μάχας κα'ι κορκορυγάς, ΐνα Λυσιμά- 
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χην σε κα/νώμεν»). Και δ επιγραμματοποιός Φ ιλόδημος παίζων προς τό 

εαυτού όνομα λέγει Άνθ. Παλ. Ε', 115 (114) 

Ηράσθην Δήμους Παφίης γένος' ον μέγα θαύμα" 

καί Σαμίης Δήμους δεύτερον ονχί μέγα' 

καί πάλι Νυσιακής Δήμους τρίτον οϋκέτι ταντα 

παίγνια" καί Δήμους τέτρατον Άργολίδος. 

αντα,ί που Μοιραί με κατωνόμασαν Φιλά δήμον, 

ώς αϊεί Δήμους θερμός· έχοι με πόθος. 

Έν τοΐς υπό τού Κ&ΐβεί έκδεδομένοις Ερ. Οτ. άπαντα 502, 1-2 

Μαρμαρέη λίθος Ιμί, φέρω δ’ έν γαστέρι φώτα 

Νή δνμον ύπνον έχοντα κα[ί] έν [φθιμέ]νοιοι παρόντα 

και 22 

κεϊται γάρ νηόνν εις έμήν δ Νήδυμος 

οπού δ ποιητής λαμβάνει τό όνομα Νήδυμος και ώς κύριον και ώς έπίθε- 

τον καί παίξει προς τό όνομα νηδύς. Έν δέ τφ 615 επιγράμματι 9-10 

άπαντα 

κεύθι γαϊα φίλη με' τί δ’ άγνδν όμως δνομ’; [ή]μην 

πάσι Φίλητος άνήρ τής Λνκίης Λιμύρων 

(Φίλητος - φ ιλητός’ πρβ. στ. 3 «αίσιος έμ φιλότητι»), καί έν τφ 621 

επιγράμματι στ. 6 λέγεται 

τούνομα καί τέχνην ήν Διόδωρος δ δε 

διότι δ Διόδο)ρος ήτο ούτω τέλειος έν τή τέχνη, ώστε αύτη νά φαίνηται ότι 

υπό τού Διός έδωρήθη. 

Επίγραμμα Μάρκου τοΰ Άργενταρίου εις Μέλισσαν τήν εταίραν φέρε¬ 

ται έν Άνθ. Παλ. Ε', 32 (31), ά'ρχεται δέ ούτω 

Ποιείς πάντα, Μέλισσα, φιλανθέος έργα μελιά ση ς 

ό δέ Μελέαγρος αυτόθι 154 (153) λέγει 

Ναι τάν νηξαμέναν χαροποίς ένι κνμασι Κύπριν 

έστι καί έκ μορφάς ά Τ ρυ φ έ ρ α τρυφερά. 

Εταίρα τις, ή Νικοστράτη, επικαλείτο Σκοτοδίνη, διότι ποτήριόν τι, δπερ 

έλέγετο δεινός, ϊήρεν έν τφ σκότφ, ώς λέγει δ Άρχέδικος παρά τφ Άθη- 

ναίω ΙΑσ. 467 εί, καί ή Ιταίρα Φανοστράτη έπεκαλεΐτο Φθειροπύλη, 
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«επειδήπερ επί της θΰρας έστώσα έφθειρίζετο» (Άπολλόδ. παρά τφ 

Αθηναιφ ΙΓ', σ. 586 &). Πρβ. καί ’Αθήν. ΙΓ', σ. 585 ί «φιλάργυρος δέ 

τις εραστής ύποκοριζόμενος αυτήν (την Φρΰνην) εϊπεν "Αφροδίσιον εί Πρα- 

ξιτέλους5· ή δέ 'σύ δ’ Έρως Φειδίου5». 

Ουδαμώς δέ πρεπει τις νά θαυμάση δτι τής κατά την ομωνυμίαν καί 

την ετυμολογίαν παιδιάς ποιούνται συχνοτάτην χρήσιν καί οί των Βυζαντια- 

κών χρόνων ποιηταί καί στιχοπλόκοι. Έν τή Παλατίνη Ανθολογία Α', 100 

φέρεται επίγραμμα «εις Νείλον μοναχόν, τον μέγαν έν άσκηταΐς» 

Νείλον μεν ποταμοιο ρόος χθόνα οίδε ποτίζειν, 

Νείλον δ’ αν μοναχοΐο λόγος φρένας οϊδεν ίαίνειν 

απαντά δε καί εν τφ Μηνολογίω τό ιαμβικόν επίγραμμα Χριστόφορου του 
Μυτιληναίου εις τον αυτόν έχον ουτω : 

Αίγυπτον αρδει Νείλος, άλλα καί κτίσιν 

λόγφ κατάρδει και θανών Νείλος μέγας. 

Καί δεύτερον ιαμβικόν επίγραμμα παρατίθεται ό δΐΗάίηιϋΙΙοΓ έν τή έκδόσει 
τής Ανθολογίας τόμ. Α', σ. 26 σημ.: 

Νείλος μεν αρδει της άννόρου τάς νάπας, 

Νείλος δε ' πιστών εκπιαίνει καρδίας. 

Ως προς δέ την ομωνυμίαν ποταμού καί προσώπου πρβ. καί τό όνομα 

Ιστρος μετά παιδιάς είρημένον υπό τοΰ Πολέμωνος, ως μνημονεύει ό 

Αθηναίος Θ', σ. 387 £ «Πολέμων ό περιηγητής ’Ίστρον τον Καλλιμάχειον 

εις τον ομώνυμον κατεπόντου ποταμόν». Παραδείγματος δέ χάριν κατα¬ 

λέγω καί πεντε ά'λλα ιαμβικά δίστιχα Χριστόφορου του Μυτιληναίου εις 
αγίους τοΰ ένιαυιοΰ: 

Θειος Χαρίτων και Χαριτώ παρθένος 

τμηθέντες ενμοιρονσι θείων χαρίτων. 

εν ελπίς Ενέλπιστός εστιν εικότως, 

ώς κλήρον εξει τον Θεόν τμηθεις κάραν. 

όρμμ προς αθλονς ΓΙέραξ ώς ιέραξ, 

τμηθεις δέ Θήρα ψυχικήν οωτηρίαν. 

παίων ό Παίων δυσσεβή πίοτιν λόγοις 

χειρί ξιφήρει παίεται κατ ανγένος. 

τεθνηκε Πάππος, ονχ'ι πάππος έκγόνων, 

μήτηρ δέ μάλλον αρετών θυγατέρων. 
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’Έχω δε νά παρατηρήσω δτι ό ποιητής στιχουργεί κατά τούς κανόνας 

τής αρχαίας προσωδιακής ποιήσεως, καί μόνον εν κυρίοις όνόμασιν αναγκα¬ 

ζόμενος υπό τοΰ μέτρου λαμβάνει βραχεΐαν συλλαβήν ώς μακράν. Διά τούτο 

δ5 έν τφ έπιγράμματι είζ τον Ιωσήφ έγραψα σιτοδώτης αντί του σιτο¬ 

δό της, ώς απαιτεί τό μέτρον 

σώφρων * Ιωσήφ δίκαιος κράτωρ ώφθη 

και σιτοδώτης■ ώ καλών θημωνιά. 

(ϊδ. τά έμα Διορθωτικά καί Γραμματικά σ. 15). 

Του αυτού Γεωμέιρου έξεδόθη ώσαύτως έν τφ αύτφ τόμφ τού Νέου 

Ελληνομνήμονος σ. 45 σκωπτικόν επίγραμμα εις τον στρατηγόν Κηρου- 

λάριον έ'χον ούτω: 

Και συ στρατηγός κηροπώλον παιδίον, 

ον και τό ρώ πέφενγεν εκ των ρημάτων, 

ποιαν ψρόνησιν 1] λόγον κεκτημένος; 

όμως κατεΐδον δαίμονα στρατηγέτην 

και κηροπώλην. έν βλέψαι μόνον Θέλω 

και Χαβδάν αυτόν έν μέση Βυζαντίδι 

και σίτον οκτώ τον μέδιμνον χρνσάον. 

(Έν τφ τρίτο) στίχφ έ'Θηκα ερωτηματικόν μετά την λέξιν κεκτημένος, 

έν δέ τφ πέμπτφ στίχφ μετά την λέξιν κηροπώλην έθηκε τελείαν στιγμήν 

ό μακαρίτης Σ. Μενάρδος). Τό σκώμμα άναφέρεται καί εις την τραυλότητα 

τού στρατηγού έν τή προφορά τού ρώ καί εις την άφροσυνην καί εις τό 

δνομα αυτού. Ό στρατηγός καλείται Κηρουλάριος, είνε κη ροπώλου 

παιδίον. Απορεί δέ ό ποιητής δτι εϊνε στρατηγός, έν φ κατά τό όνομα έπρεπε 

νά είνε κηροπώλης. ΓΙαραπλήσιον δέ είνε τό υπό τού κωμικού ποιητοΰ Φιλε- 

ταίρου (Άπ. 4.= 'Αθήν. ΙΑ', σ. 474 άο) είρημένον 

ΙΙηλεύς' δ Πηλευς δ’ έστϊν όνομα κεραμέως, 

ξηρόν λυχνοποιον, Κανθάρου, πενιχρού πάνυ, 

άλλ’ ον τυράννου, νη Δι . 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Επετηρις Εταιρείας: Βυζλντ. Σπουδών, έτος Ι'. 29 



ΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Ό πατήρ V. Ε&υτεηΙ: άναδημοσιεΰων τελευταίως εις τό περιοδικόν 
Ελληνικά (τόμ. V, 1932, 148 κ.εξ. άριθ. 258) τό μολυβδόβουλλον τοΰ Νικο¬ 

λάου Καλομάλλου, τό Υποκείμενον εις τό εν Άθηναις Έθν. Νομισματικόν 
Μουσεΐον καί γνωστόν ήδη από την υπό τοΰ κ. Κ. Κωνσταντοποΰλου γενο- 

μένην πρώτην αυτοΰ δημοσίευσιν ή απορρίπτει την υπό τοΰ πρώτου εκδότου 
τοποθέτησιν τούτου εις τον 12ον αιώνα καί την από τής αυτής εποχής χρονο¬ 

λόγησήν ύφ’ ημών τοΰ έν Άθηναις Ναοΰ τών Άγ. Θεοδώρων, κτίσμαιος, 

ως γνωστόν, τοΰ Καλομάλλου 2. Ό π. Ε&ιιγοπΙ: τοποθετεί καί τό μολυβδό¬ 

βουλλον, καί τον Ναόν εις τον 11ον αιώνα καί προσθέτει μερικάς παρατη¬ 

ρήσεις περί τών δΰο επιγραφών τών εντοιχισμένων είς τον ναόν τών Άγ. 

Θεοδώρων, Καί περί μέν τής χρονολογίας τοΰ μολυβδοβοΰλλου δεν είναι 
έ'ργον ημών ν’ άσχοληθώμεν ένταΰθα, νομίζομεν όμως οττ είναι ανάγκη να 
επιφέρωμεν μερικάς παρατηρήσεις εις τά περί τών δΰο επιγραφών τών Άγ. 

Θεοδώρων λεγάμενα υπό τοΰ π. ΚαιιτοπΙ;. 

Ώς γνωστόν, επί τής δυτικής εξωτερικής πλευράς τοΰ Ναοΰ τών Άγ. 

Θεοδώρων είναι έντοιχισμέναι δΰο επί μαρμάρου επιγραφαί. Ή μία τοΰτων, 

εύρισκομένη ύπεράνω τής μεσαίας θΰρας, περιέχει έμμετρον επίγραμμα, έν τφ 
όποίω άναφέρεται δτι ό Σπαθαροκανδιδάτος Νικόλαος Καλόμαλλος άνήγειρε 
τον Ναόν τοΰ Άγ. Θεοδώρου, τον πριν όντα παλαιόν «καί μικρόν, καί πήλι- 

νον,καί σαθρόν λίαν» 3. Ή δεύτερα επιγραφή, εντοιχισμένη δεξιά τής πρώτης, 

περιέχει μόνον την χρονολογίαν: «Μηνί Σεπτεμβρίω, ινδικτιώνος γ' έτους 
,ςφνη'* (6558-1065 μ.Χ.)4. 

ΤΙδη ό κ. Κωνσταντόπουλος (ΔΕΝΑ ’Ένθ’ άν. 126 κ.εξ.)» άπορρίπτων 
τάς παλαιό τέρας γνώμας, είχε παραδεχδή δτι μεταξύ τής μεγάλης επιγραφής, 

τής άναφεροΰσης την κτίσιν τοΰ Ναοΰ υπό τοΰ Καλομάλλου, καί τής μικράς, 

ι Διεθν. Έφημ. τής Νομισματικής Αρχαιολογίας, II, 1899, 125 κ.έξ. άρ. 5. Κ. Κων- 

σταντοπούλου, Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα τοΰ έν Άθηναις Έθν. Νομισματικού 

Μουσείου, Άθήναι 1917, 164, άριθ. 635. 

2 Εύρετήριον τών μεσαιωνικών μνημείων τής Ελλάδος, I, Άθήναι, τεΰχ. Β', υπό 

Ά. Ξυγγοπούλου, Άθήναι, 1929, 78 κ.εξ. 

3 Φωτογραφική άπεικόνισις έν τφ Εΰρετηρίφ, Ένθ’ άν. σελ. 72, είκ. 65. 

4 Φωτογραφική άπεικόνισις έν τφ Εΰρετηρίφ, Ένθ’ άν. σελ. 73, είκ. 66. 

ΐ 

ΐ 

; 
< 

Αί επιγραφαί τοΰ Ναοΰ τών Αγίων Θεοδώρων εν Άθηναις. 451 

τής περιεχοΰσης την χρονολογίαν, οΰδεμία σχέσις υπάρχει. Την γνώμην ταΰτην 
ήσπάσθημεν καί ημείς ώς όρθοτάτην (Εύρετήριον, ένθ’ άν. 73), παραδεχθέν· 

τες επίσης, δσον αφορά την επιγραφήν μέ την χρονολογίαν, την παλαιάν 
εικασίαν τοΰ Σπ. Λάμπρου (Παρνασσός, II, 1878,70) δτι αυτή ανήκει ϊσως 
είς τον παλαιόν Ναόν, ον έκ βάθρων άνεκαίνισεν ό Καλόμαλλος. Ό π. 

ΙΆιιτεηΙ μή παραδεχόμενος τάς γνώμας ταΰτας παρατηρεί δτι δέν υπάρχει 
σοβαρός λόγος ν’ άποχωρισθώσιν αί δΰο αύταί επιγραφαί, αί όποίαι συνδυα- 

ζόμεναι λέγουσιν είς ημάς, δτι ό Ναός ίδρΰθη υπό τοΰ Καλομάλλου κατά τό 
έτος 1049 (διά την χρονολογίαν θά έπανέλθωμεν κατωτέρω). 

’Εγώ δμως νομίζω δτι τουναντίον ύπάρχουσι σοβαροί λόγοι μή έπιτρέ- 

ποντες τον συνδυασμόν τών δΰο τοΰτων επιγραφών. 

Πράγματι ό π. ΕοατεπΙ: δεν ελαβεν ύπ’ ό'ψιν του δτι είς τάς μετά χρο¬ 

νολογίας κτιτορικάς ή άναλόγου περιεχομένου πεζάς ή έμμετρους έπιγραψάς 
έπΐ μαρμάρου, ίνα περιορισθώμεν μόνον είς αΰτάς, ό μήν, ή ινδικτιών καί 
τό έτος χαράσσονται είς τό τέλος, μετά τό επίγραμμα ή καί σπανιώτερον είς 
τήν αρχήν, αλλά πάντοτε κατά κανόνα επί τής αυτής πλακός, ούχί δέ επί 
χωριστοΰ μαρμάρου. Τοΰτο δΰναται ν’ απόδειξη σειρά ολη τοιοΰτων επί 
λίθου επιγραφών τοΰ 9ου, 11ου, 12ου, 13ου καί 14ου αίώνος ι. Τό παράδει¬ 

γμα κατά συνέπειαν τών Άγ. Θεοδώρων θά ήδΰνατο νά θεωρηθή, καθ3 δσον 
τουλάχιστον γνωρίζω, μοναδικόν. 

Αλλά εκτός τοΰ σπουδαίου, ώς νομίζω, λόγου τοΰτου καί αυτό τό ΰφος 
τοΰ εμμέτρου επιγράμματος τών Άγ. Θεοδώρων φέρει ήμάςΓπρός τον 12ον 
αιώνα, ώς δΰναται νά διδάξη προχείρως ή παραβολή προς τό ανωτέρω μνη- 

μονευθέν επίγραμμα τοΰ επισκόπου Άργους Λέοντος, τό ευρισκόμενον είς 
τήν παρά τό Ναΰπλιον Αγίαν Μονήν καί φέρον χρονολογίαν 1148, ενώ 
τουναντίον τό ΰφος τών εμμέτρων επιγραφών τοΰ 11ου αίώνος είναι πολύ 
διάφορον, ώς δεικνύει ή επί μαρμάρου επιγραφή τοΰ 1060 έν τή Μονή τής 
Λαύρας τοΰ Άγ. "Ορους 2. 

Έρχόμεθα ήδη εΐ; τήν δευτέραν έπιγραφήν τών Άγ. Θεοδώρων, τήν 
φέρουσαν τήν χρονολογίαν. Ό π. Εαιιτεπί, ακολουθών τήν παλαιάν γνώμην, 

.1 Επιγραφή τοΰ Ναοΰ τοΰ Μαγκούτη έν τφ Βυζαντινφ Μουσείο.) Αθηνών (871) Εύρε¬ 

τήριον, Ένθ’ άν. 85. Σκριποΰ (874), Μ. Σωτηρίου, έν Άρχ. Έφημ. 1931, 155- Ναός 
Θεοτόκου έν Θεσσαλονίκη (1044) Ο. Ταίταΐϊ, Τορο£Γ£ψ1ιϊε άε Τθεεεαίοπϊςιιο, Ραπε, 

1913, 178, σημ. 2. Αγία Μονή παρά τό Ναΰπλιον (1148). Α. Βίτιιοΐτ, έν ΑίΒεπ. Μίΐ- 

Ιεΐΐαπ^επ, XXXIV, 1909, 229. Στήλαι του Νεοφύτου (1238) καί του Αθανασίου (1280) 
είς τήν θέσιν Σταυρός έν Αττική, Δ. Καμπούρογλου, Τά Αττικά (Μελέται καί 
έρευναι), Άθήναι, 1923, 130 κ.έξ. Μητρόπολις Μυστρά (1310). Ο. ΜίΙΙεΙ, έν Β. Ο. Η. 
XXIII, 1899 122. 

2 Ο. ΜϊΠβί, Ρ 3. γ » ο ΐ γ ε, Ε. Ρείϊί, Κ.εειιεί1 άεε ϊπεεπρΐίοπε οΙΐΓέίΐεηηεε άε 
ΙΆΐΙιοε, I, Ραπδ, 1904, σ. 107, άριθ. 333. 



4ο2 Α. Ξυγγοπούλου 

υποστηρίζει δτι τό έν αυτή άναγραφόμενον έτος από κτίσεως κόσμου 6558 

αντιστοιχεί προς τό 1049 από Χριστοί καί δχι προς τό 1065, ώς ημείς ύπε- 

στηρΐξαμεν, παραδεχθέντες δτι έγένετο χρήσις τοΰ Αλεξανδρινοί χρονολογι¬ 

κοί συστήματος. (Ευρετήριον, ένθ’ άν. 78). Υποστηρίζει δέ προσέτι δτι εις 

τό έτος 1065 αντιστοιχεί δχι ή 3^ ίνδικτιών, ήν αναφέρει ή επιγραφή, αλλά 

ή 4ή. Τό τελευταΐον δμως τοίτο είναι ολως ανακριβές, ώς δΰναται νά διδάξτ) 

πρόχειρος υπολογισμός ή ή έν βλέμμα εις τούς χρονολογικούς πίνακας, ους 

παρέχει ό Οατίΐιαιΐδοη (§τΪ6θ1ιΪ5ο1ιε ΡπΙποοοτΕρΙιίο, II, 491). Πάντες δμως 

οϊ παραδεχόμενοι, δπως καί ό π. Εαατβηί, δτι τό από κτίσεως κόσμου έτος 

6558 άντισιοιχεί προς τό 1049 από Χριστοί δεν παρετήρησαν δτι προς αυτό 

δεν άνταποκρίνεται ή εν τη επιγραφή άναγραφομένη δ7* ίνδικτιών, άλλα ή 

2“ ένφ ώς εΐδομεν, προς τό ύφ’ ημών προιεινόμενον έτος 1065 αντιστοιχεί 

ακριβώς ή ίνδικτιών 3 τής επιγραφής. 

Προς ύποστήριξιν τής γνώμης του ό π. Παιιτεπί λέγει δτι «ή χρήσις 

τοί Αλεξανδρινοί χρονολογικοί συστήματος έν Έλλάδι κατά τον ενδέκατον 

αιώνα -θά ήτο πράγματι πολύ ασυνήθης».Αλλά καί τοίτο δεν είναι ακριβές, 

ώς δεικνΰουσι πολλαί έν Έλλάδι έπιγραφαί του 10ου καί 11ου αίώνος 1 2. 

Τέλος ό π. ΠΑίιτεηΙ: άπορρίπτων την εικασίαν τοί Λάμπρου, ήν καί 

ήμεϊς ώς ύπόθεσιν άνεγράψαμεν, δτι ή φέρουσα την χρονολογίαν πλάξ ανήκε 

πιθανώς εις τον παλαιόν Ναόν, δν άνεκαίνισεν ό Καλόμαλλος, παρατηρεί δτι 

άνευ τής μεσολαβήσεως άπροσδοκήτου τίνος γεγονότος, περί τοί οποίου 

ούδεμία υπάρχει μαρτυρία, θά ήτο έκπληκτικόν δτι εις διάστημα όλιγώτερον 

των εκατόν ετών ήρειπώθη οικοδόμημα, τό όποιον έπισκευασθέν διατηρείται 

επί οκτώ ήδη αιώνας. Άλλα ώς προς ταυτα ή μεγάλη επιγραφή τών Αγίων 

Θεοδώρων είναι λίαν διδακτική. Εις αυτήν άναφέρεται ρητώς δτι ό παλαιός 

Ναός ήτο «πήλινος καί σαθρός λίαν», ήτο δηλαδή μικρόν ναΰδριον προχεί¬ 

ρους ίσως έκτισμένον. Έξ άλλου ή έπιγραφή αναφέρει δα ό Καλόμαλλος 

«άνήγειρε» τον Ναόν, έκτισε δηλαδή αυτόν έκ βάθρων, ούχί δέ έπεσκεΰασεν, 

ώς φαίνεται έρμηνεύων ό π. Ε^ατοη!. Άλλουστε ό Ναός δεν δεικνύει ούδα- 

μοί ίχνη παλαιοτέρου οικοδομήματος έπισκευασθέντος. 

Άλλα τό δτι ή πλάξ μέ τήν χρονολογίαν άνήκεν εις τον παλαιόν Ναόν 

ήτο απλή εικασία τοί Λάμπρου, ώς τοιαΰτην δέ τήν έπανελάβομεν καί ημείς, 

χοορίς βεβαίως νά ΰπάρχη τρόπος νά τήν ύποστηρίξωμεν. ’Ήδη δμως είναι 

1 ΙΙερί τοΰ τρόπου υπολογισμού τής ίνδικτιώνος βλ. προχείρως Ε. Μ. ΤΗοιιιρεοπ, 

Έγχειρίδιον Ελληνικής καί Λατινικής παλαιογραφίας, μεταφρ. Σ. Λάμπρου, ’Αθήναι, 

1903 (Βιβλιοθ. Μαρασλή) 432. 

2 Επιτύμβιος έπιγραφή τής Ευφροσύνης παρά τό ’φδεΐον τοΰ Ήρώδου (6427 = 934 

καί δχι 918) Ευρετήριον, Ένθ’ άν. 91. Έπιγραφή τοΰ Ναοΰ τής Θεοτόκου έν Θεσσαλο¬ 

νίκη (6537=1044 καί δχι 1028) Ταίταΐΐ, Ένθ’ άν. Επίσης πολλά χαράγματα τοΰ 

Παρθενώνος καί τοΰ Θησείου. 

453 Αί έπιγραφαί τοΰ Ναοΰ τών 'Αγίων Θεοδώρων έν ’Αθήναις. 

δυνατόν νά έκφράσωμεν καί άλλην εικασίαν σχετικώς μέ τήν χρονολογίαν 

ταυτην. Δυνάμεθα δηλαδή νά ύποθέσοομεν δτι ή πλάξ αυτή άνήκεν ίσους εις 

τάφον, ή δέ έπ’ αυτής χρονολογία είναι ή αρχή επιτύμβιου επιγραφής. Πρά¬ 

γματι δέ έχομεν παραδείγματα έπιτυμβίοον Βυζαντινοον επιγραφών έν Άθή- 

ναις, δπου είτε ό μήν, ή ίνδικτιών καί τό έτος τίθενται έν άρχή τής έπιγραφής, 

είτε μόνον ό μήν, ή δέ ίνδικτιών καί τό έτος εις τό τέλος 1 *. 

Έπειτα, ώς ήδη παρετήρησε καί 6 κ. Κωνσταντόπουλος (ΔΕΝΑ, ένθ’ 

άν. 127), ή φέρουσα τήν χρονολογίαν πλάξ ένετοιχίσθη άργότερον εις τήν 

θέσιν, εις ήν νίν εύρίσκειαι, διότι ό Κ. Οΐι^πάΐετ (Ιπεοπρίιοηβδ αη1;ίς[ΐΐ36, 

Οχοηίί, 1774, 58 κ.έξ. άριθ. ΧΚΙΧ.) ένώ άντέγραψε καί έδημοσίευσε τήν 

επιγραφήν τοί Καλομάλλου, ουδέ λέξιν λέγει περί τής πλακός μέ τήν χρονο¬ 

λογίαν, ήτις φαίνεται δτι τότε δεν θά ύπήρχεν εκεί. 

Έξ άλλου είναι γνωστόν δτι εις εποχήν, ήν δέν γνωρίζομεν, πιθανώς 

δμως κατά τήν Έπανάστασιν, οπότε ή Εκκλησία επαθε μικράς τινας βλάβας, 

ή μεγάλη έπιγραφή κατέπεσεν έκ τής θέσεώς της, θραυσθεΐσα εις τέσσαρα 

τεμάχιο*, τά οποία άγνοοστον, επίσης πότε, ίσως κοιτά τάς έν έτβι 1840 γενο- 

μένας έπισκευάς, έτοποθετήθησαν καί πάλιν εις τήν προτέραν αυτών θέσιν, 

άλλ’ δχι ορθώς, τοί δευτέρου τεμαχίου τεθέντος προοτου, πολύ δέ άργότερον, 

ίσως περί τό 1888 ή 1889, ένεργεία τοί Σ. Λάμπρου, άποκατεστάθησαν εις 

τήν ορθήν αυτών θέσιν, δπως είναι σήμερον 2. 

Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν κατά τήν πρώτην, ίσως εν έτει 1840, εκεί 

τοποθέτησιν τών τεμαχίων τής καταπεσούσης μεγάλης έπιγραφής νά ένετοι¬ 

χίσθη καί ή φέρουσα τήν χρονολογίαν πλάξ, εύρισκομένη πρότερον έκεΐ που 

πλησίον. 

Κατά ταύτα ή σΰνδεσις τών δυο επιγράφουν ή προτεινομένη υπό τού 

π. Εουτεηΐ καί τά συμπεράσματα, άτινα εξ αυτής εξάγει, εις τά όποια είχον 

καταλήξει καί παλαιότεροι έρευνηταί, δτι δηλαδή ό Ναός άνηγέρθη κατά τό 

1049 υπό τοί Καλομάλλου, δέν δΰνανται πλέον νά θεωρηθώσι πιθανά. 

Τό δτι ό Ναός έκτίσθη κατά τον 12ον αιώνα θά ήδυνατο ν’ άποδειχθή 

καί διό καθαρούς τεχνικών καί άρχαιολογικών έπιχειρημάτουν, ούν δμως ή 

έκθεσις δέν είναι ό σκοπός τοί παρόντος σημειώματος. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Βλ. προχείρως τάς επιτύμβιους έπιγραφάς τάς εύρεθείσας κατά τάς άνασκαφάς της 

Βιβλιοθήκης τοΰ ’Αδριανοΰ. I. Σακελλίων, έν ’Αρχ. Έφημ. 1886,235 κ.έξ. 237 κ.έξ. 

2 Βλ. Σ. Λάμπρον, Έν Παρνασσφ, Ένθ5 άν. καί Ί. Μαρτίνου Αρχιμανδρίτου, 

Αύτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου, Αθήναι. 1889,33 κ εξ. 



Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΧΛΙΟΥ 1 

Ή μόνη έξιστόρησις περί τής κτίσεως τοΰ Μουχλίου παραδίδεται ήμΐν 

εν τφ λεγομένφ Άραγωνικφ Χρονικφ 2 συνδεδεμένη μετά τής περί άλώσεως 

τοΰ Φραγγικοΰ φρουρίου Νικλίου μακρολογίας. Κατά την εποχήν Φλωρεντίου 

τοΰ Έννεγαυικοΰ, όπως τό χρονικόν λέγει, ή μετά του βασιλέως Ανδρονίκου 

II συνομολογηθεΐσα ε’ιρήνη διεταράχθη εκ τοΰ δτι ό Φλωρέντιος κατά τον 

ηπειρωτικόν πόλεμον (1291) είχεν υποστηρίξει τον δεσπότην Νικηφόρον και 

είχεν οΰτω συντελέσει νά επιτυχή αυτός κατά τοΰ βασιλέως τοΰ Βυζαντίου. 

Τοΰ του ενεκα ό βασιλεύς, προς έκδίκησιν, διέταξε τον εις Μυστράν στρατη¬ 

γόν του νά βλάψη τον Φλωρέντιον και έν γένει τους Φράγγους δσον δΰναται 

περισσότερον. 

Ταΰτην την διαταγήν έξετέλεσεν ό στρατηγός πονηρότατα. Έν προότοις 

έξηγόρασεν από τούς Φράγγους τούς καλλίτερους στρατιωτικούς ίππους των 

(500 τον αριθμόν) και έξώπλισε τούς στρατιώτας του από πάσης έπόψεως 

τελείως. "Έπειτα προύκάλεσε μίαν σΰγκρουσίν των μετά των Φράγγων κατά 

τινα εορτήν πλησίον τοΰ Νικλίου, καί άπήτησεν ίκανοποίησιν δι’ αυτό. Ταΰτην 

μή λαμβάνων, ένήδρευσε με 1500 στρατιώτας πλησίον τοΰ τόπου, δπου 

ήθελε νά συγκρουσθή μετά των Φράγγων. Κατά τό προδιαγεγραμμένον σχέ- 

διον οϊ προς σΰγκρουσίν (ορισμένοι εκλεκτοί στρατιώταί του θά άπεσΰροντο 

μετά βραχεΐαν συμπλοκήν προς τό μέρος τής ενέδρας καταδιωκόμενοι υπό 

των υπό τής νίκης μεθυσμένων Φράγγων τοΰ φρουρίου Νικλίου, δπερ καί 

έγένετο. Τότε δμως, έμφανισθέντων των ένεδρευόντων Βυζαντινών, οί διω¬ 

κόμενοι" μετεβλήθη σαν αιφνίδιους εις διώκοντας, καί συγχρόνως μέ τούς 

Φράγγους έφθασαν εις τό ανοικτόν φροΰριον, δπερ καί, συνεισελθοντες, 

κατέλαβον όριστικώς. 

Ό στρατηγός τοΰ Μυστρά, πληροφορηθείς περί τής έξ απροόπτου κατα- 

λήψεους τοΰ Νικλίου, έσπευσε μετά μεγάλου στρατού είς την μόλις αλοΰσαν 

πόλιν, Υνα κατακτήση αυτήν τελείως καί επιχείρηση άπ" αυτής γενικήν έφο¬ 

δον κατά των Φράγγων. χΟΐ Φράγγοι φυσικά άπεπειράθησαν νά άρπάσουν 

από τούς. Βυζαντινούς τό|Νίκλιον, τό όποιον είχε καταληφθή τόσον έπονει- 

ι Άνεκοινώ-θη έν συνεδριάσει τής έν Άθήναις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τήν 

24 Νοεμβρίου 1933. 

2 Ινίβτο άβ 1ο5 Ρεοΐιοδ εΐο. εά. Μοτβΐ- Ρ&ίίο, Οεηςνε 1885, σ. 103-106 

Ή ιστορική σημασία καί τά σπουδαιότερα ερείπια τοΰ Μουχλίου. 455 

δίστως δι’αυτούς. Ό μαρισκά?αος λοιπόν Νικόλαος ά,ε δί. Οιπογ παρουσιά- 

σθη μεθ’ δλου τοΰ Φραγγικοΰ στρατού προ των τειχών τοΰ Νικλίου, μή 

κατορθώσας δμως νά επιτυχή τίποτε κατά τής ισχυρός Βυζαντινής φρουράς, 

έπανήλθεν είς τά μεθόρια φροΰριά του άπρακτος. 

Μετά ταϋτα ό στρατηγός τοΰ Μυστρά δεν έκράτησε πολύν καιρόν τήν 

φρουράν είς τό Νίκλιον. Βλέπων, δτι τοΰτο, έν πεδιάδι κείμενον, έχει δυσχερή 

θέσιν προς άμυναν, κατέστρεψε καί κατηδάφισεν αυτό, αντί δέ τοΰτου ίδρυσε 

δΰο ισχυρά φρούρια πλησίον επί των δρέων, των όποίουν, κατά τό χρονι¬ 

κόν, τό πρώτον ΜαοΗ, τό δέ δεύτερον Ορίειηα ωνομάσθη, καί έπειτα διού- 

ρισε νά μεταβώσιν οί στρατιώταί του είς τά σύνορα, διά νά πολεμήσουν 

κατά των Φράγγων. 

Ό πυρήν ταΰτης τής ρωμαντικώς διακοσμηθείσης διηγήσεως είναι αλη¬ 

θής. Τό λεγόμενον, δτι τό υψηλά κείμενον Μουχλίον είχε κτισθή προς άνα- 

πλήρωσιν τοΰ έν μέσψ πεδιάδος ευπρόσιτου Νικλίου, άνταποκρίνεται τελείως 

είς τό πνεύμα τής πολεμικής μεθόδου των τότε έν Πελοποννήσφ Βυζαντι¬ 

νών καί Φράγγων. 

Κατά τάς μάχας όντως, τάς οποίας άμφότεροι διεξήγον μετ’ ολίγου στρα¬ 

τού, έζήτησαν αρωγήν είς τούς δυσβάτους βράχους των δρέων, δπου ήδΰ- 

ναντο νά άνθίστανται έπιτυχώς καί διαρκώς διά δράκος πολεμιστών κατά 

έχθροΰ ώς προς τον αριθμόν πολύ ύπερτεροΰντος. 

Κατά τήν διήγησιν τοΰ Χρονικού τοΰ Μορέως 1 οί Φράγγοι, οτε κατά 

τό 1265, μετά τήν πρώτην άτυχή είς Πρινίτζαν σταματηθεισαν έφοδον τών 

Βυζαντινών έπεχείρησαν άντεπέξοδόν τινα ]κατά τής πόλεως τής Λακεδαιμό¬ 

νιας, εύρον ταΰτην παντελώς κενήν, τοΰ περισσοτέρου μέρους τών κατοίκων 

μετοικισθέντος είς τό υψηλά κείμενον φροΰριον τοΰ Μυστρά. Συνεπεία τής 

μετοικήσεως ταΰτης έπήλθε τελεία πτώσις τής πρότερον εύδαίμονος πόλεως 

τής Λακεδαιμόνιας, συγχρόνως δέ ή άνάδειξις τοΰ δυσπρόσιτου Μυστρά είς 

πρωτεύουσαν τής χώρας. 

Μέ τό Νίκλιον καί τό Μουχλίον συνέβη ακριβώς δ,τι μέ τήν Λακεδαι- 

μονίαν καί τον Μυστράν. Τοΰτο έκφράζει καθαρά ό Λαόνικος Xαλκοκανδήλης, 

δστις τό Μουχλίον ώς τής Τεγέης πόλιν ερμηνεύει 2, δηλών τό Νίκλιον διά 

τοΰ δ νάματος τής προϋπαρχοΰσης αρχαίας πόλεως τής Τεγέης. 

Ώς προς τήν κατεδάφισιν τών τειχών τοΰ Νικλίου παρατηροΰμεν δτι 

αυτή δεν ήτο πλήρης· δεν δΰναται δηλαδή νά γίνη λόγος περί τελείου άφα- 

νισμοΰ τών τειχών εκείνων, τών όποίουν σπουδαία έρείπια σφζονται καλώς 

καί σήμερον γύρο τής έκκλησίας Παλαιοεπισκοπής, ολιγοπερον μέν προς 

βορράν και τον νότον, περισσότερον δέ προς δυσμάς καί πλεΐστον προς άνα- 

ι Β ιιο 5 ο η, ΚεοΙιεΓοΙιεδ ΙυδίΟΓίφίεε (I Ρ&Π5 1845) σ. 189. Πβλ. τό Χρονικόν τοΰ 

Μορέως εκδ. Ρ. δοΐιηιϊιτ (Μείΐηιεη, 1904) σ. 365 (Ρ 5600- 19). 

2 Τόμ. II. ρ&Γ5 ροδί. σ. 206 ι3 έκδν ϋ & τ V ό. 
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τολάς, όπου τό τείχος εκ πολυγώνων λίθων καί ενίοτε πλίνθων κατασκευα- 

σθέν έχει πλάτος 2 μ. και ύψος ενιαχού 5 μ. Ό Βυζαντινός δήλα δή στρατηγός 

μετεκόμισεν έκ τοΰ Νικλίου την φρουράν καί τάς μηχανάς εις τό Μουχλίον, τά 

τείχη όμως αυτοί) άφήκε σχεδόν άθικτα έγκαταλιπών αυτά είς την τύχην των. 

Την παραμονήν μέρους των κατοίκων εις την άφρούρητον πόλιν του Νικλίου 

πιστοποιεί άφ’ ενός μεν ή ύπαρξις τής εκκλησίας Παλαιοεπισκοπής, ή οποία 

άπετέλει άδιαλείπτως όχι μόνον τό κέντρον τοΰ φρουρίου, αλλά καί την πρω¬ 

τεύουσαν τής επισκοπής τοΰ Νικλίου καί ή οποία ϊστατο καί είς τούς μετα¬ 

γενεστέρους χρόνους όρθια καί μέχρι σήμερον δέ άνακαινισθεΐσα τώ 1886, 

άφ’ετέρου δέ δ Λαόνικος βεβαιών την άπότοΰ Μουχλίου κεχωρισμένην ύπαρ- 

ξιν συνοικισμού τίνος είς Τεγέην (Νίκλιον) κατά την XV εκατονταετηρίδα ι. 

Τό φρούριον Νίκλι, τού οποίου τά τείχη σφζονται μερικώς, όπως εΐπο- 

μεν, καί σήμερον, ήρχισε νά χάνη την παλαιοτέραν σημασίαν του ως κεντρικού 

σημείου τών είς "Αργος, Κόρινθον καί τά Σκορτά (δηλ. την Γορτυνίαν) 

φερόντων δρόμων ήδη κατά την εποχήν τής Φραγγοκρατίας. Οΐ Φράγγοι 

δηλαδή έθεώρησαν, ότι ή Αρκαδία μέ τά Σκορτά ήδύναντο νά ύπερασπι- 

σθούν καλλίτερον από τήν "Αράχοβαν τήν είς τήν δυτικήν πλευράν τού 

Πάρνωνος κειμένην ή από τό Νίκλιον, καί διά τούτο μετέφερον εκεί, ήδη 

κατά τό 1269, ίσχυράν ιππικήν στρατιωτικήν φρουράν, ή οποία ώς τό πλεΐ- 

στον προς νότον έπεκταθεΐσα άπετέλεσε τήν προφυλακήν τών Φράγγων κατά 

τού Μυστρά 2. Ή "Αράχοβα δεν ήτο φρούριον, καλώς όμως είχεν ασφαλίσει 

τήν θέσιν της Φλωρέντιος δ Έννεγαυικός διά τής κτίσεως υψηλού κάστρου 

πλησίον αυτής κατά τό 1292, τό δποΐον 3ί. ΟβθΓ§;6 ("Αγιος Γεώργιος) 

ώνομάσθη 3. 

Οί Βυζαντινοί του Μυστρά, οι όποιοι τότε πολύ εύφυώς καί δεξιώς 

εΐχον χρησιμοποιήσει τήν μεταξύ τών Φράγγων Βαρώνων έριδα ώς καί τήν 

απουσίαν τοΰ Φλωρεντίου είς Ιταλίαν, κατέλαβον πολύ ταχέως καί τό Νίκλι 

καί τον "Αγιον Γεώργιον. Ή μέθοδος, διά τής οποίας οί Βυζαντινοί τά δυο 

φρούρια κατέλαβον, είναι ή ιδία μέ τήν εφαρμοσθεΐσαν ώς προς τό Νίκλιον 

τά κατέλαβον δηλαδή άνευ πολιορκίας δι" ολίγου στρατού καί δι’ απάτης. 

Ή κατάληψις τού Αγίου Γεωργίου 4 έγένετο ώς εξής. Οί Βυζαντινοί έκαμαν 

1 Τό II. 2, σ. 215]7 : οί Τούρκοι - · Ιβουλεύοντο, - - . εϊτε καί διελαύνωσιν άπαντες-- 

Ι&ν τής Τεγέης επί Μονχλήν. Τόμ, II, 2, σ. 227ΖΟ; ώς δε ές Τεγέαν άιρίκεοο, ενταύθα. ιόν 

μέν Άσάνην ές φυλακήν έποιήσατο (δηλ. ό βασιλεύς Μεχμέτης). 

2 Έκεϊοε τους εδιόρθίοαεν να κατοικούν και στήκονν 

είς τό χωρίον, τό λίγου ο ιν ’ Αράχοβαν μεγάλην. 

Χρον. τοΰ Μορ. στίχ. 7200 (σελ. 466 δοόιηϊΐΐ), Πβλ. καί τό Είντε τΐε Ια Οοηηχιεείβ 

σ. 236, Βυοίιοπ. 

3 Ι/ΪΒγο (Ιε Ιοε Ρεείιοδ εΐο. σ. 103. 

4 ϋντε άε Ια Οοηηιιεδΐε, σελ. 381. 
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συμφωνίαν μετά τού κελλαρίου τοΰ φρουρίου, δ δποΐος μίαν νύκτα κατέβαλε 

κλίμακας από τών τειχών δι= ολίγους επίλεκτους τών Βυζαντινών. Αυτοί, άνα- 

βάντες εις τό τείχος, έφόνευσαν τούς φύλακας καί ήνοιξαν τήν πύλην, διά τής 

όποιας είσήλθεν είς τόκάστρον όλος δ Βυζαντινός στρατός. Άπό τό βιβλίον τής 

Κουγκέστας γνωρίζομεν καλώς τό όνομα τοΰ Βυζαντινού στρατηγού, δ οποίος 

κατέλαβε τον "Αγιον Γεώργιον. ?Ητο δ Λέων Μαυροπαπάς, γόνος εύγενούς 

οικογένειας, ή οποία είχε μεγάλην επιρροήν είς τον Μυστράν. 

Τό όνομα τού κατακτητού τοΰ Νικλίου δεν παραδίδεται είς τό Άραγω- 

νικόν Χρονικόν, άπό τήν ομοιότητα όμως τών μεθόδων καί άπό τήν μικράν 

χρονολογικήν άπόστασιν τών δύο γεγονότων, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 

πολύ πιθανώς, οτι ό ίδιος Μαυροπαπάς έλαβε μέρος είς τήν κατάκτησιν τού 

Νικλίου καί κατόπιν εις τήν ϊδρυσιν τού φρουρίου Μουχλίον. 

Ό Φλωρέντιος επεχείρησε νά άνακτήση τον "Αγιον Γεώργιον άπό τούς 

Βυζαντινούς, δεν τό έπέτυχεν όμως. Μόλις κατώρθιοσε νά κατασκευάση έ'ν νέον 

φρούριον, τό Βεαπίοτί (Ώραιόκαστρον) καλούμενον, αντί τού 'Αγίου Γεωρ¬ 

γίου απέναντι αυτού είς τήν κορυφήν μεγάλου βουνού (Οοηάίηγ ονομάζεται 

αυτό εις τό βιβλίον τής Κουγκέστας σελ. 385. Βιιοΐιοπ), τό δποΐον έκειτο είς 

τον κατά τά Σκορτά φέροντα δρόμον. Ό Φλιορέντιος έγκατέστησεν ίσχυράν 

στρατιωτικήν φρουράν εις τό ΒβαιιΙοιΤ, συγχρόνως δέ μετέστησεν τήν ιππι¬ 

κήν φρουράν τής Μεγάλης "Αράχοβας είς Βέρβαιναν. Τότε ήρχισεν ό πόλεμος 

μεταξύ Φλωρεντίου καί τών Ελλήνων, ό δποΐος διήρκεσε επτά έτη καί περισ¬ 

σότερον, (μι6 Π ανοϊΐ άιιτέε εερί αηδ οί ρΐιΐδ, όπως τό βιβλίον τής Κουγ¬ 

κέστας λέγει (σελ. 385). 

Ή άλωσις τοΰ Νικλίου υπό τών Βυζαντινών θεωρείται υπό τού Άραγω- 

γικού Χρονικού, όπως ειδομεν ανωτέρω, ώς αρχή τής συγχύσεως τής ειρήνης 

τής συνομολογηθείσης μεταξύ τού Φλωρεντίου καί τού βασιλέως Ανδρονίκου 

II. Τό ίδιον λέγει τό βιβλίον τής Κουγκέστας περί τής υπό τών Βυζαντινών 

κατακτήσεως τού φραγγικοΰ φρουρίου τού 'Αγίου Γεωργίου. Έκ τούτου δυνά¬ 

μεθα νά συμπεράνωμεν, οτι άμφότεραι αί διηγήσεις άναφέρονται είς στενώς 

συνδεδεμένα καί χρονολογικώς έγγίζοντα γεγονότα, εάν μή πρέπη νά θεωρη- 

θώσιν ώς διτταί εξιστορεί σεις ενός καί τού αυτού ιστορικού συμβεβηκότος, 

όπως ενίοτε διισχυρίζονται1. Ό ΒιιοΗοη 2 καί δ Ηορί 3 ορίζουν άμφότερα 

τά γεγονότα ώς συμβάντα κατά τό 1296. Τουναντίον δ χρονολογικός πίναξ 

είς τό βιβλίον τής Κουγκέστας, ό δποΐος παραδίδεται είς τό χειρόγραφον τών 

Βτιιχοΐΐεδ, χρονολογεί τήν άλωσιν τού 'Αγίου Γεωργίου ρητώς κατά τό 1294 4. 

ι Κ. 6 π π 61 Κ,οάίΙ, ΤΒε ρππεεδ οί ΑσΒ^ία απά ΐΒε ΟΗτοπΐοΙεδ οί Μογοη, II, 31. 

2 Πβλ. τήν έκδοσιν τοΰ βιβλίου τής κουγκέστας. 

3 ΟεδοΗϊοΙιΙε Οπεο1ιεηΐ3η<ΐ5 I, 346 (ΕγβοΙι ΟτυΒσΓδ Κεαίειιογοίορατύε). 

4 ΒυοΒοπ, Κ,εοΒ Ιαΐδί. I, 471 - 7. 
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Ό ορισμό; ούτος -θά καθίστατο αμφίβολος εκ του δη ή διάρκεια τής συγ¬ 

χρόνως συγχυθείσης ειρήνης, τοΰ Φλωρεντίου μετά των Βυζαντινών ήτο 

επταετής, ό δέ Φλωρέντιος μόνον τω 1290 ήρχισε νά κυβερνά τον φραγγικόν 

Μορέαν. Ό αριθμός επτά δεν επιτρέπεται νά ερμηνευθή ενταύθα αυτολεξεί 

και κατά τήν χρήσιν τοΰ βιβλίου τής Κουγκέστας, διότι ό Φλωρέντιος ήτο 

μόνον 7 έτη πρϊγκιψ τοΰ Μορέως 1290-1296, εν φ ή ειρήνη διήρκεσε κάτι 

περισσότερον. Αί εχθροπραξίαι μεταξύ τοΰ Φλωρεντίου καί των Βυζαντινών 

ήρχισαν ήδη μετά τήν σόμπραξιν αΰτοΰ εις τόν ηπειρωτικόν πόλεμον (1292), 

κατά δέ τους αμέσως προ τής κυβερνήσεως αΰτοΰ χρόνους δεν παραδίδεται υπό 

τών πηγών σπουδαιότερος πόλεμος Φράγγων καί Βυζαντινών. Λοιπόν τήν 

αρχήν τής διαρκοΰς ειρήνης δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν από τών προ τοΰ 

Φλωρεντίου ετών, επομένως ή άλωσις τοΰ Νικλίου καί τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 

ήδΰνατο νά γίνη πράγματι τώ 1294. 

"Οτι ή άλωσις τοΰ Νικλίου συνέβη προ τοΰ 1295, έχομεν τήν εξής σοβα- 

ράν άπόδειξιν. Τότε δηλαδή, ή πιθανώτερον κατά τό προηγοΰμενον έτος, κατέ- 

λαβον οί Βυζαντινοί τό φροΰριον τών Καλαβρύτων από τών Φράγγων, διότι 

ό Φώτιος εκείνος, ο όποιος κατέσφαξε τόν δεσπότην τής Βοστίτζης, τόν 

01ι&Γρί§;ηγ, κατήλθεν από τών Καλαβρύτων μεθ’ δλης τής φρουράς τής 

πόλεως εκείνης, ϊνα ένεργήση τήν σφαγήν, ή οποία υπό τοΰ Ηορί πολύ ακρι¬ 

βώς τίθεται εις τό 1925 1. ΤΗσαν λοιπόν τότε τά Καλάβρυτα εις τήν ασφαλή 

κατοχήν τών Βυζαντινών. Επίσης ή άλωσις τοΰ Νικλίου, κατά τό Άραγω- 

νικόν Χρονικόν, συνέβη προ τής κατακτήσεως τών Καλαβρύτων. Τοιουτοιρό- 

πως δικαιολογείται ή χρονολογία τοΰ πίνακος τής Κουγκέστας (1294) έν σχέσει 

με τήν άλωσιν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, ό όποιος σχεδόν συγχρόνως μετά τοΰ 

Νικλίου είχε κατακτηθή υπό τών Βυζαντινών. Τοΰτο υποστηρίζεται καί υπό 

τής διηγήσεως τών εγγράφων τής Νεαπόλεως, κατά τήν οποίαν ό Φλω- 

ρέντιος κατά τό έτος τοΰτο έφερε 200 ίππότας από τήν Νεάπολιν, προφανώς 

διά τόν πόλεμον κατά τών Βυζαντινών τοΰ Μυστρά 2. 

Τά γεγονότα τών ετών 1294 καί 1295 δυνάμεθα ν’ άποκαταστήσωμεν 

ώς εξής: Πρώτον κατέλαβον οί Βυζαντινοί διά τής γνωστής απάτης τό Νίκλιον, 

τό όποιον ό μαρεσκάλκος 5ί. Οιώογ III ματαίως έπεχείρησε ν’ άνακτήση. 

Αμέσως μετά ταΰτα έγινεν ή κτίσις τοΰ Μουχλίου καί τών Τζεπιανών, ώς 

καί ή έκκένωσις τοΰ Νικλίου. Κατά τό αυτό έτος είχε καταλάβει ό Μαυροπα- 

πάς τόν "Αγιον Γεώργιον. Ό Φλωρέντιος άρτίως έπιστρέφων από τής Νεα¬ 

πόλεως δεν επέτυχε ν’ άνακτήση αυτόν καί ιδρυσεν αντί τούτου τό φρούριον 

τοΰ Βε&ιιΙοιΤ. Συγχρόνως κατέλαβον οί Βυζαντινοί τά Καλάβρυτα από τούς 

άβ ΤοατπΒγ. 

ι Ηορί, Ο.Ογ., I, 344 Είντε άε Ια ΟοηηαβδΙε σ. 334 καί Άραγοινικόν Χρονικόν σ. 106, 

όπου ή πόλις τών άε Τουπιαν εσφαλμένες ονομάζεται Οΐιαίαυάπΐζα, άνιΐ Οαΐαντγία. 

2 Ηορί, Ο. Ογ. I, 344. 

Ή Ιστορική σημασία καί τα σπουδαιότερα ερείπια τοΰ Μουχλίου. 459 

Τό έτο: 1294 ήτο πολύ κρίσιμον διά τόν Φλωρέντιον. Οί υπήκοοι αΰτοΰ 

παρεπονοΰντο εις τήν Νεάπολιν διά τήν άφαίρεσιν καί τήν εις άλλους παρά- 

δοσιν τών φέουδων των. ΔΓ αΰτό ό ρήξ Κάρολος έκάλεσε τόν Φλωρέντιον 

εις έξέτασιν καί συγχρόνως είχε παραδώσει τά ανώτατα φεουδαλικά δίκαια 

πάσης τής ^Ρωμανίας (Άχαΐας, Αθηνών, Ηπείρου, Κέρκυρας, Αλβανίας 

κτλ.) εις τόν υιόν του τόν Φίλιππον τόν Ταραντινόν. Ό Φλωρέντιος όμως 

δεν ήθελε νά δώση τόν φεου'δαλικόν όρκον εις αΰτόν, τόν όποιον δεν άνε- 

γνώριζεν ΰπέρτερόν του κατά βαθμόν. "Ενεκα διευθετήσεως τών σοβαρών 

τούτων ζητημάτων έπρεπε νά έλθη εις τήν αΰλήν τής Νεαπόλειος ό Φλωρέν- 

τιος \ τοΰ οποίου τήν απουσίαν καί τάς πολλάς δυσχερείας οΤ Βυζαντινοί 

δεξιώς έχρησιμοποίησαν, όπως είδομεν, προς έπέκτασιν τών κατακτήσεών 

των εις τήν Πελοπόννησον. 

Παρ’ όλα ταΰτα ή θέσις τοΰ νεόκτιστου Βυζαντινού φρουρίου Μουχλίου 

ήτο αρκετά επικίνδυνος. Προς άνατολάς είς τό "Αργος καί Ναύπλιον, προς 

βορράν είς τήν Κόρινθον, προς δυσμάς είς τήν Βελιγοστήν καί προς μεσημ¬ 

βρίαν είς τό Βε&ιιίοτί είχον έγκατασταθή οί Φράγγοι. Τοιουτοτρόπως δέ ήτο 

από όλας τάς πλευράς περικεκλεισμένον υπό τών Φράγγων. 

Τό Μουχλί είχε δύο σοβαράς άποστολάς νά εκπληρώση είς ταύτην τήν 

πολύ δύσκολον θέσιν του. 

Άφ5 ενός μεν είχε τόν προορισμόν νά εποπτεύη τούς είς "Αργος, Κόριν¬ 

θον καί τά Σκορτά φέροντας δρόμους καί τοιουτοτρόπως ν’ άσφαλίζη τόν 

Μυστράν κατά τών από βορρά επιδρομών, άφ’ ετέρου δέ νά χρησιμεύη ώς 

σφήν μεταξύ τών ανατολικών καί δυτικών κτήσεων τών Φράγγανν καί νά 

εμποδίζη τήν έ'νωσιν τών δύο μερών.. 

Μετά ποίας επιτυχίας κατάιρθωσε τό Μουχλίον νά πραγματοποιήση 

αΰτούς τούς δύο προορισμούς του, βλέπομεν αρκετά καλά από τάς προόδους, 

τάς οποίας έκαμαν οί Βυζαντινοί κατά τάς πρώτας δεκαετίας τής δεκάτης 

τετάρτης έκατονταετηρίδος. Μέχρι τέλους δήλα δή τοΰ προηγουμένου αίώνος 

ούτοι είχον γίνει κύριοι, έκτος τών πλεονεκτημάτων τοΰ έτους 1294, μόνον 

τής Μονεμβασίας, τοΰ Μυστρά, τής Μαίνης, τοΰ Γερακίου καί τοΰ Γαρδικίου 2. 

Κατά τόν μεσημβρινόν τοίχον τοΰ Νάρθηκος τής Παναγίας τοΰ Βροντοχίου, 

τής Αφεντικό λεγομένης είς τόν Μυστράν, ανοίγεται μία μικρά αίθουσα, ή 

οποία έχει επί τών τοίχων της τά αντίγραφα τεσσάρων εκτεταμένων περγαμη¬ 

νών, δηλαδή τέσσαρα χρυσόβουλλα τοΰ βασιλέως Ανδρονίκου II καί Μιχαήλ 

IX τοΰ Παλαιολόγου, τά προνόμια τής μονής Βροντοχίου έπικυρούντοον 3. 

ι Ηορί, Ο. Ογ. I, 343. 

2 Εΐλ>νε άε 1& Οοηηυεδίε σ. 387. 

3 "Επιθι Μ ί 116 1 ΒΟΗ, 23 (1899) σ. 100- 118. Πβλ. Εΐντε άε 1& ,Οοπηαεδίε 477 καί 
Άραγωνικόν Χρονικόν 140. ... . 
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5Από αυτά τά έγγραφα φαίνεται σαφέστατα, δτι από του 1302 μέχρι τού 

1322 οι Βυζαντινοί εΐχον κατακτήσει την Άνδρούσαν τής Μεσσηνίας, δλα 

τά Σκορτά μετά τής Καρυταίνης, "Ακοβας και Πολυφέγγους, τό μεγαλείτερον 

μέρος του Βλιζιρίου (δηλ. τής Τριφυλίας) ώς και τον "Αγιον Γεώργιον καί 

τό Βο&υίοτί: είς τά σύνορα τής Λακεδαιμόνιας. Διά των κατακτήσεων τού¬ 

των έγιναν οΐ Βυζαντινοί κύριοι τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τής Πελοπόννησου· 

οι Φράγγοι έκράτησαν μόνον τό μικρότερον μέρος, δηλαδή τό "Αργος, την 

Κόρινθον, την Άχαΐαν καί την Καλαμάταν. 

Έκ των ανωτέρω βλέπει τις τήν τακτικήν, την οποίαν οΐ Βυζαντινοί 

είχον εφαρμόσει κατά την σειράν των πολεμικών έφόδουν των κατά των 

Φράγγων. Προσεπάθησαν να καταλάβουν τά κεντρικά μέρη τής Πελοπονήσου 

καί νά κατασκευάσουν έκεΐ ίσχυράς πολεμικός βάσεις, άφ’ ενός μεν προ; 

άμυναν κατά των Φραγγικών εφόδων, άφ’ ετέρου δέ προς εφαρμογήν των 

περαιτέρω επιθέσεων κατά των παραλίων κτημάτων των Φράγγων. 

Εις ταύτην τήν άδιάλειπτον πάλην τό Μουχλίον υπηρέτησεν άριστα. 

Είχε κλείσει τούς είς "Αργος καί Κόρινθον φέροντας δρόμους καί ήμπόδιζε 

τούς βορεινοανατολικώς ιδρυμένους Φράγγους νά προσβάλλουν τά νώτα τών 

Βυζαντινών τών βαθμιαίο; κατά τών δυτικών μερών προοδευόντουν. Αύτη 

ή πάλη μεταξύ τών Βυζαντινών καί Φράγγων διήρκεσε περισσότερον ή 

δσον έπρεπε χρόνον, διότι αί εσωτερικά! είς τό Βυζάντιον διαμάχαι καί αί 

καταστροφαί, τας οποίας είχον προξενήσει εις τό Βυζαντινόν κράτος οι ύπη- 

ρετούντες είς αυτό ξένοι μισθοφόροι, οί Καταλανοί καί οί Τούρκοι, ήμπό- 

δίζον μίαν δραστηριωτέραν ενέργειαν καί είς τήν Πελοπόννησον. 

Κατά τό δεύτερον ήμισυ τής XIV έκατονταετηρίδος οί Βυζαντινοί 

είχον χάσει στιγμιαίους μερικάς τών προτέρων κατακτήσεων των, π.χ. τό 

Πολύφεγγον καί τό Βαοείβί (Άράκλοβον), τό Μουχλίον δμως έμεινεν αδιά¬ 

λειπτους είς τήν ασφαλή κατοχήν των. "Εχει δηλαδή μεγάλην σημασίαν 

δΓ ημάς τό γεγονός, δτι είς τούς φεουδαλικούς καταλόγους τών Φράγγων 

τού Μορέως τών ετών 1364 καί 1391 ούδαμού τό Μουχλίον άναφέρεται ώς 

Φραγγικόν ι. Τουναντίον έχομεν μίαν έμμεσον καί έτέραν άμεσον άπόδειξιν, 

ήδη από τής αρχής τής XIV έκατονταετηρίδος, περί τοΰ δτι τότε ασφαλώς 

υπό τών Βυζαντινών κατείχετο τό Μουχλίον. Κατά τό 1302 δήλα δή κατά 

Βιιοΐιοη 2, ή κατά τό 1304 κατά Ηορ£3, δτε οΐ "Ελληνες άρχοντες τών 

Σκορτών έπανέστησαν κατά τού Φιλίππου ντε Σαβοΐα, ένεκα φορολογικών 

ζητημάτων, δ εις συμμαχίαν αυτών προσκληθείς στρατηγός τού Μυστρά 

είχε συναθροίσει τούς στρατιώτας του έξ δλων τών μερών τού Βυζαντινού 

ι Κ,εοΐι. ίιϊβΐ. I, 425, 472. 

2 Ο. Ογ. I, 362. 

3 Τϋβίεβ ά65 ίΐείε άβ Ια Μοτέε εΐε. εκδ. Η ορί, 06 ΟΚ, 226, 229, 
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Μορέως είς τήν πεδιάδα τού Νικλίου καί απ’ εκεί ώδήγει αυτούς κατά τών 

εις Σκορτά Φραγγικών φρουρίων. Φυσικά δεν ήδύνατο νά κάμη τούτο, εαν 

τό Νίκλιον ή το τότε Φραγγικόν. Τούτο έπρεπε να εΰρίσκετο τότε είς τήν 

κατοχήν τών Βυζαντινών, οί όποιοι — δπως ανώτερου εϊδομεν — συγχρόνως 

μετά τής κατακτήσεως τού Νικλίου είχον ιδρύσει καί τό Μουχλίον. Έπ’ ίσης 

έχομεν μίαν άμεσον πληροφορίαν άλλαχόθεν, δτι τό Μουχλίον ήτο τελεία 

Ελληνική πόλις κατά τό έτος 1315. "Οπως λέγει τό τότε έκδεδομένον χρυσό- 

βουλλον 1 τοΰ αύτοκράτορος Ανδρονίκου II τοΰ Παλαιολόγου, ή έν Μυστρά 

μονή τού Βροντοχίου κατειχεν έν μετόχιον είς όνομα τιμώμενον τών αγίων 

Θεοδώρουν καί επιλεγόμενοι· τού Βροντοχίου είς τό Μουχλίον. Τό προνόμιον 

τούτο είχεν έπικυρουθή είς τό 1319 διά τού χρυσοβούλλου τοΰ Μιχαήλ IX 2. 

Τό Μουχλίον δεν μνημονεύεται ούδαμού υπό τών Βυζαντινών ιστοριο¬ 

γράφων καί χρονογράφων μεταξύ τών πόλεων έκείνουν 3, τάς οποίας οί 

Τούρκοι, κατ’ εξοχήν ό Ίαγούπης καί Βρενέζης, είχον λεηλατήσει καί 

προσκαίρως καταλάβει κατά τό δεύτερον ήμισυ τής XIV έκατονταετηρίδος, 

δεν ήλλαξε λοιπόν αυτό τον Βυζαντινόν δεσπότην του κατά τούς πολλούς 

καί περιπετειώδεις πολέμους τής XIV έκατονταετηρίδος. 

Οί προεστώτες τοΰ Μουχλίου είχον αρκετά μεγάλην αυτονομίαν είς τήν 

ίσχυράν θέσιν των κατά τό από τών Φράγγων κληρονομηθέν καί είς τούς 

"Ελληνας ευρέως διαδεδομένον φεουδαλικόν σύστημα. Ούτους, δπως Βενετικά 

έγγραφα άποδεικνύουν, ό τοποτηρητής τοΰ Μουχλίου, παρά τήν έντονον δια¬ 

μαρτυρίαν τής Βενετίας καί τήν ρητήν άπαγόρευσιν τού δεσπότου του, Θεο¬ 

δώρου I 4, είχεν αιχμαλωτίσει, ένεκα χρέους, τον αδελφόν ιού έν Ναυπλίου 

έξουσιαστοΰ Αροπΐο Οαίεΐΐο καί δεν άφήκεν αυτόν ελεύθερον. 

Κατά τάς άρχάς τοΰ XV αΐώνος τό Μουχλίον έξηκολούθει νά εκπλη- 

ρώνη τούς γνωστούς σοβαρούς προορισμούς του. "Εχομεν επ’ ίσης από 

Βενετικά έγγραφα νέαν άπόδειξιν, δτι τό Μουχλίον υπήρξε καί τότε όχι 

μόνον τό προπύργιον τού έν Μυστρά κέντρου, αλλά καί ή ισχυρότερα πολε¬ 

μική βάσις κατά τών Φράγγων καί κατά πάντων τών από τών βορείων 

μερών τής Πελοπόννησου άπειλούντων πολεμίων. Πληροφορούμεθα έξ αυτών 

τών εγγράφων δτι τφ 1417, δτε οί Παλαιολόγοι έπεχείρησαν πολεμικήν 

έφοδον κατά τών Φράγγων προς πλήρη άνάκτησιν τοΰ Μορέως, τό κύριον 

τμήμα τού Βυζαντινού στρατού έστρατοπέδευσεν υπό τήν στρατηγίαν Ίωάν- 

νου τού νεωτέρου αύτοκράτορος είς τό Μουχλίον 5. Οί Βυζαντινοί δηλαδή, 

ι ΒΟΗ, 23, σ. 103. 

2 ΒΟΗ, 23, σ. 110. 

3 Πβλ. Λαόνικον, I, 90-92 έκδ. Φ ρ αντζή ν σ. 83, έκδ. Βόννης. 

4 Ηορί, Ο. Ογ. II, 64. 
5 Ηορί, Ο* Ογ. II, 78. 
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μετά τοΰ σουλτάνου Μωάμεθ I ώς επί τό πλειστόν είρηνεύοντες, εΐχον τότε 

έλευθέραν χεΐρα είς την Πελοπόννησον. 

"Οτε κατά τά μέσα τοι3 XV αϊώντος οί' Παλαιολόγοι έπέτυχον να 

κυριεύσω σι σχεδόν ολην την Πελοπόννησον, έκτος ολίγων παραλίων πόλεων 

υπό των Βενετών κατεχομένων, πάλιν οί τοποτηρηταί Δημητρίου τοΰ Παλαιο- 

λόγου από του Μ ου χλ ίου διαρκώς ήνόχλουν τά εν Άργει καί Ναυπλίφ 

κτήματα των Βενετών επί τώ σκοπώ ν’ αποκρούσουν απ’ εκεί τελείως αυτούς. 

Φαίνεται τούτο καλώς έκ ιών πολλών διαμαρτυριών, τάς οποίας ε'καμεν ή 

Βενετία προς τούς Βαζαντινούς αύτοκράτορας καί δέσποτας τοΰ Μορέως διά 

τάς επανειλημμένος παραβιάσεις τής κεφαλείας τού Μουχλίου. Έκ τούτων 

πληροφορούμενα, ότι οι είς Μουχλίον κεφαλατικεύοντες άπέσυρον τούς εκεί 

έγκατασταδέντας Αλβανούς υπό τών Βενετών καί μετεχείρίζοντο αυτούς μετά 

των χωραφίων καί προβάτων των ώς υποτελείς *. 

Ή άλωσις τής Κ)πόλεως υπό τών Τούρκων χφ 1453 διεσάλευσε και 

τήν έν Πελοποννήσω κυριαρχίαν τών Βυζαντινών καί υπήρξε πρόδρομος 

τής μελλούσης καταστροφής της. Δημήτριος ό Άσάνης, ό τότε κεφαλατικεύων 

τού Μουχλίου, ήθελε νά παραδώση αυτό είς τούς Βενετούς καί τήν σχετικήν 

πρότασιν υπέβαλε πράγματι είς τήν σύγκλητον τής πόλεως διά τοΰ Φραγκί¬ 

σκου Ζογζϊ εΰγενοΰς, διατελοϋντος είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν τής 

Βενετίας. Ή σχετική σημείωσις τής απορρήτου καγκελλαρίας τής Βενετίας 

είχε γραφή τήν 12Τ»ν Νοεμβρίου τοΰ 1456 2. Ή Βενετική σύγκλητος δεν 

άπέκρουσε γενικώς τήν πρότασιν εκείνην, τής οποίας ή πραγματοποίησις 

εματαιώθη έκ τοΰ ότι περισσότερον ενδιαφέρον έδειξεν ή Βενετία διά τάς 

παραλίας καί τάς νήσους. 

Κατά τό 1458 Μωάμεθ ό II έξεπολιόρκησεν όμοΰ μέ πολλάς άλλας 

πόλεις τής Πελοπόννησου καί τό Μουχλίον. Περί τούτου τοΰ θλιβερού συμ- 

βεβηκότος έχομεν τρεις παραλλαγάς πληροφοριών ολίγον διαφερουσών 

απ’ άλλήλων, τάς τών Ελλήνων καί Τούρκων ιστοριογράφων, προ πάντων 

Λαονίκου Χαλκοκανδήλη καί τοΰ Σεαδεδδίνου, έπειτα τοΰ δρ&ηάιιομηο καί 

τών απ’ αύτοΰ έξαρτωμένων πηγών καί τελευταΐον τών υπό τοΰ Ηορ£ άνα- 

καλυφθέντων Ιταλικών εγγράφων. 

Ή ουσιωδέστερα διαφορά μεταξύ όλων τών πληροφοριών τούτων έγκει¬ 

ται είς τήν δικαιολογίαν τής παραδόσεως τής πόλεως. Λαόνικος ό Χαλκοκαν- 

δήλης λέγει, ότι 6 Μωάμεθ κατέλαβε κατ’ άρχάς τή ν' κυριωτέραν πηγήν 

ύδατος, ή οποία ήτο έκτος τής πόλεως 3. Αί δεξαμεναί, αί όποΐαι ήσαν εντός 

1 Βλ. 1 Ο Γ £ 3, Νθΐ63 6Ϊ 6ΧΪΓ3Ϊ15 ρΟΙΙΓ 56ΓνΐΓ Ε ΓίΐίδΙοΐΓε 063 0ΓθΪ53(1β3 311 χνρ 
δΐεοίε, Κ,βνυβ όε ΙΌπβπΙ ΐ3ΐϊπ 5 (1897) σελ. 108-212, 311 · 388, 8 (1900) σελ. 1-115, 

κατ’ εξοχήν δέ σ. 95. 

2 Κ. Σάθα, Μνημεία τής Ελληνικής ιστορίας I, 230. 

3 II, 2, σ. 206-7 έκδ. ϋ3τ1ίό. -- ,-ν- - - 
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τών τειχών τής πόλ.εως, δεν εΐχον επαρκή ποσότητα ΰδατος έν σχέσει προς 

τό μέγα πλήθος ανθρώπων καί προβάτων, τό όποιον εύρέιθη εντός τής πόλειος, 

καί δι’ αυτό ήναγκάσθη ό διοικητής αυτής Δημήτριος ο Άσάνης, νά τήν 

παραδώση είς τούς Τούρκους. Τουναντίον τό έν Μεδιολάνφ χειρόγραφον 

(Οαειτβ όε ΤυΓοΙιί) λέγει 1 τά έξης: ή πολιορκία τοΰ Μουχλίου ήρχισεν 

ακριβώς τήν 20ην Ιουνίου τοΰ 1458, Δημήτριος δ’ ό Άσάνης, ό όποιος, 

όπως εΐπομεν, ήδη τφ 1456 ήθελε νά παραδώση τήν πόλιν είς τούς Βενε¬ 

τούς, έστειλε τον γαμβρόν του Γρίτζαν τον Παλαιολόγον προς τον Σουλ- 

τάνον μέ τήν πρότασιν τής παραδόσεως τής πόλεως υπό τον όρον, ινα ό ίδιος 

Άσάνης μείνη καπεχάνος τής πόλεως καί φόρου υποτελής. Ό Σουλτάνος 

όμως δεν άπεδέχθη χούτο, άλλ’ ήχμαλώχισε τον πρέσβυν Παλαιολόγον 

καί εξηκολιούθησε τήν πολιορκίαν. Ό λαός τότε τοΰ Μουχλίου, μή θέλων 

κατ’ ούδένα τρόπον νά παραδώση τήν ίσχυράν πόλιν, ήρχισε νά έπαναστατή 

κατά τοΰ Άσάνη ώς προδότου τοΰ λαοΰ καί τοΰ δεσπότου του. Τότε ό Άσάνης 

έκαμε πολύ ταχέως συμφωνίαν μετά τών Τούρκων καί παρέδωκεν είς αυτούς 

τήν πόλιν έναντι τών είς τήν οικογένειαν του δοθεισών αμοιβών, κατά μήνα 

Ιούλιον τοΰ 1458. 

Ό Κριτόβουλος 2 καί ό Φραντζής3, συμφωνοΰντες μέ τον Λαόνικον, 

λέγουν, όη ό Άσάνης παρέδωχε τήν πόλιν μεχά βραχείαν πολιορκίαν είς τον 

Σουλτάνον, μετά σύμβασιν, τό ζήτημα τής δικαιολογίας όμως δεν αναφέ¬ 

ρουν. Ό Σεαδδεδίνος4 δεν όμιλεί περί συμβάσεως καί συμφαννίας, μόνον 

περί πολιορκίας, ή οποία διήρκεσε τρεις ημέρας καί τρεις νύκτας. Μετά τό 

χρονικόν τούτο διάστημα, λέγει, κατέλαβον οί Τούρκοι τό Μουχλίον μετά 

μεγάλης ευκολίας. Τά βραχέα χρονικά, π.χ. τό άνθος τού Καρτάνου 5, τό 

ΟΙίΓΟπίοοπ Βτενβ ροδί Όαο&πι 6, σημειώνουν απλώς καί ξηρώς τό γεγονός, 

καίτοι αναγνωρίζουν, ότι ή άλωσις τού Μουχλίου ήτο παρά τήν τής Κόριν¬ 

θου καί τών Πατρών τό σοβαρώτατον εν Πελοποννήσφ συμβάν·τού έτους 

1457 (ή χρονολογία αυτών είναι έν γένει κατά έ'να έτος προγενέστερα τής 

κανονικής). 

Εξαιρετικήν θέσιν καταλαμβάνει μεταξύ όλων τών σχετικών πληροφο¬ 

ριών ή τοΰ δρ&ηάιιοΐηο 7, ό όποιος λέγει, ότι ό Μωάμεθ δεν ήδύνατο νά 

ι Πβλ. Ηορϊ, Ο. Ογ. II, 127. 
2 ΡΗΟ. V, 122. 1. 3. ιι. 4 §. 4. 
3 Σελ. 387, 392 έκδ. Βόννης. 
4 ΒγεΙπΙΧϊ, ΟΗΓΟΠΪ03 άβΐΐ’ ΟΓΪβίιιε ε ρτο§τε55Ϊ όεΙίΕ ε383 ΟΙΙοιϊιεπε, Οοηιρ. 03 

δαΐάϊηο Τιιγοο I, 183 - 5. Αυτός ό μεταφραστής έγραψε έσφαλμένως τό όνομα της 
πόλεως Μππ§β1ΐ3, καίτοι είς τό τουρκικόν κείμενον τοΰ Σεαδεδδίνου, όπως καί τοΰ Νεδδί, 
Οδοί3ΐϊ33(1 ε, ΤιΐΓ83π1)β§, αυτό ώς Μίοΐιΐϋ παραδίδεται (Πβλ. ΗΕΐηητετ, ΟΟΚ., II, 36). 

5 ο. ΟΒΧΧΧΐν εά. ΗορΙ, ΟΗ. Ο Κ. 267. 
(· Σύντομον Χρονικόν παρά Μιχαήλ Δούκα έκδ. Βόννης σ. 251. 
1 I οοπιιηεηίΕΓΪ <Ιΐ Τόεοόοτο δρπηάυ^ϊηο, Ρίοτεηε 1551, I, 44. Πβλ. Κ. Σάθα, 

Μνημεία, τόμ. θ’. σ. 135 κεξ. ■ ·ν: 
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κυριεύση τό Μούχλων, μολονότι ή πολιορκία του είχε διαρκέσει 53 ημέρας. 

Δεν ή δυνατό, διότι ΰπερήσπιζεν αυτό Γρίτζας ό Παλαιολόγος, ό κύριος τής 

πολεως, ο πολύ άξιος ανθροιπος, ο οποίος κατόπιν καταλιπών την πόλιν του 

προσέφερε τάς υπηρεσίας του εις την Βενετικήν σύγκλητον, ήτις τον διώρισε 

καπετανον όλου του ελαφρού ιππικού. Δεν υπάρχει κάμμία αμφιβολία, ότι 

η διηγησις αυτή προέρχεται από τον ίδιον Γρίτζαν, ό όποιος εις τόνον ενός 

άληθινοΰ Βγ8.πι3.γ09.$ έμεγαλοποίησε ομίλων προς τούς Βενετούς τά τής 

συμπράξεως του εις τό Μουχλίον καί επέτυχε νά παραπλανήση καί τον 
5ρ3.ηάιι§ϊηο, 

Περί τοΰ Γριτζα τουϋου έγιναν πολλαί συγχύσεις εις την ιστορικήν 

γραμματολογίαν. Επανειλημμένος εΐχεν αυτός ταύτισθή μετά τίνος Θεοδώ¬ 

ρου Παλαιολόγου, ό όποιος έζησε κατά τούς χρόνους εκείνους εις τήν Βενε¬ 

τικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ή τουλάχιστον είχε θεωρηθή ώς πατήρ τού¬ 

του τοΰ Θεοδώρου \ Τήν δευτέραν ύπόθεσιν δεν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν 

τελείως- ή πρώτη είναι βεβαίως εσφαλμένη, διότι ό Γρίτζας τοΰ Σπανδουγί- 

νου ωνομάζετο Ανδρέας Παλαιολόγος, οχι Θεόδωρος. Επίσης είναι αδύνατον 

νά ταυτίσω μεν αυτόν μετά τοΰ ήρωος ύπερασπιστοΰ τής Σαλμενίκης, τοΰ 

οποίου τό πλήρες όνομα είναι Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Γραίτζας. Τουναν¬ 

τίον είναι πολύ πιθανόν, ότι ό Άνδρέας Παλαιολόγος Γρίτζας τοΰ δρ&ηάα- 

§ϊηο είναι ό ίδιος Γρίτζας, ό όποιος κατά τό 1463 είχεν αναγκάσει δι’ απά¬ 

της τούς Σπαρτιάτας νά προχωρήσουν φανερά εις τό κόμμα των Βενετών 
κατά των Τούρκων, όπως ό Λαόνικος διισχυρίζεται 1 2. 

Λοιπόν ή μεγάλη υπερβολή τοΰ δραπάυ§;ΐπο έγινε πηγή ετέρου ιστο¬ 

ρικού σφάλματος. Ό Λάμπρος δηλαδη δεν αμφιβάλλει 3, ότι ό Σπανδουγΐνος 

ομίλων περί τοΰ Γρίτζα λόγον ποιείται περί τής έν έτει 1460 κατά τήν 

δευτέραν στρατείαν τοΰ Μωάμεθ εις την Πελοπόννησον καταλή-ψεως τοΰ 

Μουχλιου, όπερ ημείς τουλάχιστον δεν γνωρίζομεν πώς είχε περιέλθει καί 

πάλιν εις τούς “Ελληνας μετά τό 1458, ότε είχε καταληφθή τό πρώτον υπό 

τών Ιούρκων. Περί τής υπό τών Ελλήνων άνακτήσεως τοΰ υπό των Τούρ¬ 

κων καταληφθέντος Μουχλίου μετά τό 1458 δεν υπάρχει κάμμία λέξις εις 

τάς πηγάς- τουναντίον λέγει ό Λαόνικος 4, ότι τφ 1459, μετά τήν εν Λεοντα- 

ρίφ μάχην, ό πιεζόμενος τουρκικός στρατός διηυθύνθη εις Μουχλίον, ί'να εκεί 

αναπαυθή. Επίσης τφ 1460 ό Μωάμεθ από τής Κορίνθου ερχόμενος έστα- 

μάτησεν εις τήν πεδιάδα τοΰ Νικλίου, όπόθεν δεν κατήλθεν εις τό Μουχλίον 

1 I. Βέλου 6 η, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετία (Ήμερολόγιον Χρυσαλλίς 

έτ. ιε, έν Βενετίςι, 1872) σ. 17, Μούστοξυδου Έλληνομνήμων 299. Άντιθέτως προς 

τούτους ορθήν γνώμην είπεν ό Σπ. Λάμπρος, έν Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. XI. σ. 273. 

2 II, 2, 3018 έκδ. Οατίτό. 

3 Νέος Έλληνομνήμων XI, 270. 

4 II, 2, 2151Β, 227ί0 έκδ. Ό^τΐίό. 

Ή ιστορική σημασία καί τά σπουδαιότερα ερείπια τοΰ Μουχλίου. 465 

άλλ’έπορεύετο κατΤ ευθείαν κατά τής Σπάρτης. Κατά ταΰτα λοιπόν τά έτη, 

όπως καί κατόπιν, τό Μουχλίον έμεινεν άδιαλείπτως εις τήν κατοχήν τών 

Τούρκων. Πλήν τούτου, αν κατά τον Σπανδουγΐνον δεν ήδύναντο οί Τούρκοι 

να καταλάβουν τό Μουχλίον, έπρεπε τοΰτο νά μείνη μετά τό 1460 Βυζαντινόν 

φροΰριον, όπερ ούχί αληθές. Εντεύθεν έπεται τό άπίθανον τής διηγήσεως 

τοΰ Σπανδουγίνου. 

Έκτος τοΰ Σπανδουγίνου, ολαι αί άλλαι πηγαί συμφωνούν εις τό ότι ό 

Μωάμεθ έκυρίευσε τό Μουχλίον κατά τό 1458 κατά τήν πρώτην εκστρατείαν 

του κατά τής Πελοπόννησου μετά βραχείαν πολιορκίαν καί διά συμφωνίας. 

'Υπάρχει όμως μεγά?,.η ασυμφωνία μεταξύ τών δύο σοβαρωτέρων πηγών, 

δηλ. τοΰ Λαονίκου καί τοΰ έν Μεδιολάνφ χειρογράφου, ως προς τήν αιτιο¬ 

λογίαν τής παραδόσεως τής πόλεως. ’Ίσως ή έξευρεύνησις τών ερειπίων τοΰ 

Μουχλίου νά δυνηθή νά έπιχύση φως εις ταύτην τήν περιπλοκήν πληροφο¬ 

ριών, όπως θά ίδωμεν αμέσως. 

Κατ’ αυτούς τούς χρόνους είναι γνωστή ή ωραία Μουχλιώτισσα, ή 

θυγάτηρ δήλα δή Δημητρίου τοΰ Άσάνη, ή οποία είχεν ύπανδρευθή τον 

Φραγκίσκον Αςςί^ποΐί, τον κύριον τής Βοιωτίας καί τών Αθηνών. Ό 

Σουλτάνος διέταξε νά φονευθή ό σύζυγος, τήν δέ γυναικά του άπεκόμισεν εις 

τον γυναικωνίτην του τής Άδριανουπόλεως. Κατόπιν παρέδωκεν αυτήν εις 

τον πρώτοβεστιάριόν του, Γεώργιον Άμοιρούτζην, ό όποιος, μολονότι ύπαν- 

δρευμένος καί οικογενειάρχης, ήράτο εμμανώς τής ωραίας Μουχλιωτίσσης. Ό 

πατριάρχης Ίοίάσαφ, θέλων νά έμποδίση τον παράνομον τούτον γάμον 

έτιμωρήθη αύστηρώς διά τήν τόλμην του, κατ’ εντολήν τοΰ Σουλτάνου, σχι- 

σθείσης τής ρινός αυτού 1. 

Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας τό Μουχλίον έμεινε τουλάχι¬ 

στον κατά τό δεύτερον ήμισυ τής XV έκατονταετηρίδος τό σοβαρώτατον 

φρούριον τής Πελοπόννησου μετά τήν Κόρινθον, όπως φαίνεται εκ τοΰ 

καταλόγου τών Τουρκικών φρουρίων τοΰ άναφερομένου υπό τοΰ δίθί&ηο 

Μα^ηο τφ 1463. Κατά τον κατάλογον τούτον τό Μουχλίον είχε τήν ίσχυρο- 

τάτην διαρκή φρουράν μετά τήν Κόρινθον, συνισταμένην έκ 200 στρατιω¬ 

τών, μεγαλειτέραν παρά τήν τοΰ Μυστρά (120), τών ΙΙατρών (150), τοΰ 

Λεονταρ ίου (150) κτλ. 2. 

Ευθύς μετά τήν άλωσιν τοΰ Μουχλίου υπό τών Τούρκων ήναγκάσθη νά 

φύγη εις Κρήτην ό έκ Μουχλίου ζωγράφος Διγενής, όστις, κατά τήν μαρτυρίαν 

μιας υπό τοΰ ΟογοΙε εύρεθείσης επιγραφής 8, έκόσμησε μέ τοιχογραφίας τήν 

1 Έκθεσις Χρονική, σ. 27, έκδ. Λάμπρου. Πβλ. Γ. Α. Καραμάνου, Τά Αρκα¬ 

δικά, Τρίπολις, 1900, σ. 107. 

2 Η ο ρ ί, Οι ΟΒ, σ. 203. 
3 Ο 6γ ο 1 &, Μοηαπιβηΐϊ νεηεΐϊ ηβΙΡ ΐβοΐα <Β Οεί&, II, 222, 300,310. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, Ετος Γ. 30 
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εις Απάνω Φλώρι εκκλησίαν των "Αγίων Πατέρων κατά τό έτος 1462. Ή 

εκκλησία αυτή σώζεται και σήμερον, άλλα αί τοιχογραφίαι του Διγενή είναι 

τώρα δυστυχώς εντελώς κατεστραμμένοι. Τό γεγονός τούτο έχει διπλήν σημασίαν 

δι’ ημάς, διότι άφ5 ενός μέν άποδεικνΰει τό Μουχλίον ώς εν κέντρον πολιτι¬ 

σμού, όπου καλλιτέχναι μονίμως έμενον, άφ5 ετέρου δέ υποστηρίζει διά νέας 

άποδείξεως την γνώμην εκείνην, κατά την οποίαν υπήρξαν ίσχυραί σχέσεις 

μεταξύ τών ζωγραφικών σχολών τής Κρήτης και τής Πελοποννήσου κατά 
την XV εκατονταετηρίδα. 

Κατά τούς πολέμους μεταξύ Βενετών και Τούρκων τό Μουχλίον 

διετήρει άμείωτον την από τούς Βυζαντινούς χρόνους γνωστήν στρατη¬ 

γικήν σημασίαν του. Κατά τό 1465 έπεχείρησεν ό Σιγισμούνδος Μαλατέστα 

από τό Ναύπλιον νά προσβάλη τήν Τουρκικήν φρουράν τού Μουχλίου 

εστρατοπεδευμένην έξω τής πόλεως εκείνης διά τον λοιμόν. Δι5 άδοκήτου 

λοιπόν εφόδου επέτυχε νά ζωγρήση μέρος (35 στρατιώτας περίπου) τής 

φρουράς καί νά λάβη τά σχετικά λάφυρα, περισσότερον τούτων δμως δεν 

κατώρθωσεν ί. "Οτε ό Όμάρης, ό Τούρκος στρατηγός τής Πελοποννήσου, 

προς άνταπόδοσιν άνεχώρησεν εκ Μυστρά, εστρατοπέδευσεν επίσης εις τό 

Μουχλίον μέ πέντε χιλιάδας στρατιωτών καί απ’ εκεί έστειλε τά αναγκαία 

αποσπάσματα στρατού κατά τών Βενετών έχρησιμοποίησε λοιπόν τό Μου¬ 

χλίον ώς στρατιωτικήν βάσιν 2 

Κατά τήν διάρκειαν τών εκατονταετηρίδων XVI - XVII ούδεμίαν ευρί¬ 

σκω μνείαν εις τάς πηγάς περί Μουχλίου. Άπό τής αρχής δμως τού XVIII 

αίώνος σφζονται περί αύτού δύο εξ αυτοψίας προερχόμενοι πληροφορίαι 

επισήμων ταξειδιωτών, δηλ. ή Βτενο Όεδοπζΐοηο ΟοΓο^ταίίοα άθΐ Ροΐο- 

ροηηοεο τού Αηΐοηίο Ρααίίοο, δημοσιευομένη τό 1704 3, καί τό Χρονικόν 

τής έν ετει 1715 εκστρατείας τών Τούρκων εις τον Μορέαν, συντεταγμένου 

κατά τό ίδιον έτος υπό τού Κωνσταντίνου Διοικητού 4 Έκ τούτων γίνεται 

κατάδηλον, δτι τό Μουχλίον τότε, δπως καί ή Γεωγραφία τού Μελετίου 5 

λέγει, ήτο κρημνισμένου καί έρημον, είχε χάσει ήδη καί τό παλαιόν όνομά 

του, οι κάτοικοι δέ είχον εγκατασταθή εις τούς προς τήν Τρίπολιν χαμηλότε¬ 

ρους λόφους, δπου είδεν ό Διοιηκητής δύο χωρία πλησίον άλλήλων, τών 

ι Ο&ηοείΐαηα εεοΓβί3. νεηείίειηα, (Σάθα, Μνημεία I, 257.) πβλ. τήν ολίγον διαφέρου- 

σαν διήγησιν τοΰ δίθίασο Μα^πο, Οοά. νΐηάοΒ. 6216, ί° 293. (Σάθα, Μνημεία VI, 84.) 

2 ^εοιπο Β&γΒ&π^ο ρΓοννεάίΐοΓβ ΟεπεΓαΙε άεΐΐα Μοτεε (Κέρασοι άεΐΐα §αεη-α <Ιΐ 
Ρείοροηπβδο (1465-66), (Σάθα, Μνημεία VI, σ. 2, 4, 5, 11, 12, 37). 

3 Βλ. Στ. Δραγοΰμη, Χρονικών Μορέως τοπωνυμικά κτλ. έν Άθήναις, 1921. 
ο. 101 κέξ. 

4 Οτοπίο» βχρεάϊάεί ίιυχΠοΓ ίη ΜοΓεα 1715 αΙτΐΒιιίίίΐ Ιιιϊ Οοηδίαηϊίη ϋίΐοΙΚΚ εί 
ριιΒΗοαία άε Ν. Βιιε&τεδίϊ 1931 ρ. 163 είε. 
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οποίων τό μέν πρώτον Ραίιεα - ΜαίΗΙίά (παλαιόν Μουχλί), τό δέ δεύτερον 

Οΐιεηαπα - Μαΐΐιΐία (καινούριο Μουχλί) ώνομάξετο. Σημειωτέον, δτι ταύτα 

τά χωρία δεν είναι τά ίδια μέ τά "Αγιογεωργίτικα, χωρίον τό οποίον υπάρχει 

καί σήμερον κατά τήν εις Τρίπολιν φέρουσαν οδόν, άλλα έκειντο μεταξύ τού 

όρους Μουχλίου καί τών Άγιο- 

γεωργίτικων τώρα δέν φαίνονται 

καθ’ όλου. Καί έν τή ώς παραρ- 

τήματι δέ τού έργου τού Ραείΐΐοο 

έκδιδομένη Νοίίΐία τού Αίβετ- 

σεΐΐί ση μειώνεται μεταξύ τών 62 

εις τήν Τρίπολιν άνηκόντων χω¬ 

ρίων έν ονομαζόμενον δίοπο 

Μαείί, τό όποιον σώζεται καί 

σήμερον υπό τό άπλοΰν όνομα 

δίεηο, πλησίον τής Τριπόλεως 

προς άνατολάς. Φαίνεται λοιπόν 

έκ τούτων, δτι κατά τήν XVI 

εκατονταετηρίδα, δτε οί Τούρκοι 

κατέλαβον δλας τάς Βενετικάς 

πόλεις τής Πελοποννήσου, μεταξύ 

αυτών καί τό ’Άργος καί τό Ναύ- 

πλιον, έχασε τό πρώην Βυζαντι¬ 

νόν φρούριον, τό Μουχλίον, δλην 

τήν στρατιωτικήν σημασίαν του. 

’Έκτοτε έπρεπε νά υπερασπίζουν 

οί Τούρκοι τούς εις τό κέντρον 

τής Πελοποννήσου φέροντας 

δρόμους άπό τών εις τήν παρα¬ 

λίαν κειμένων κάστρων καί όχι 

άπό τού Μουχλίου. "Επομένως 

οί Τούρκοι άπέσυραν τήν στρα¬ 

τιωτικήν φρουράν άπό τού Μου¬ 

χλίου, καί οί κάτοικοι τού φρουρίου ήρχισαν να καταβαινουν απο τοΰ δυσ- 

βάτου όρους εις τούς χαμηλοτέρους τόπους, δπου ο βιος καί η συγκοινωνία 

ή σαν εύκολώτερα. Τό γεγονός δμως, δτι μετά τήν έγκατάλειψιν τού φρουρίου 

Μουχλίου τρία τών πλησίον του νεοϊδρυθέντων χωρίων φέρουν και κατόπιν 

τό όνομα αύτού, άποδεικνύει ότι τό Βυζαντινόν Μουχλίον είχε μεγαλον πλη¬ 

θυσμόν εντός τών τειχών του, δπερ καί υπό τών γραπτών πηγών καί υπό 

Είκ. 1. Τό εσωτερικόν τής εκκλησίας 
τής Παναγίας. 

> ■ ■ ·Ίΐαΐ ■ ■ Λι «ΡΥΙΛ ΙίΟΛΛίΜΊΜνη/* 
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Τώρα άς περί πατήσω μεν ολίγον τή βοήθεια εικόνων μεταξύ των ερει¬ 

πίων τού Μουχλίου *. 

Ή εκκλησία τής Παναγίας, όπως και τώρα ονομάζεται, ήτο ή κυριω- 

τέρα και μεγαλειτέρα τού Μουχλίου (εϊκ. 1 πίν. Α'. εικ. 2). Ή θέσις αυτής είναι 

ακριβώς εις τό μέσον τής δυτικής πλευράς τού βουνού και προ τού τείχους τής 

πρώτης ζώνης, συνδέεται όμως διά των αψίδων της μεθ’ενός υψηλού πύργου 

τού τείχους. Σφζονται αί τρεις αψίδες μετά των τοίχων των, ό δ’ επάνω αυτής 

πύργος έχει στηριχθή μερικώς εις την μέσην αψίδα. Σώζονται επίσης αϊ 

βάσεις των τοίχων και των δύο μακρών πλευρών καί τής προσόψεως. Εις 

όλας τάς αψίδας καί κατ’ εξοχήν είς την μέσην, φαίνονται καλώς τά ίχνη 

«φθαρμένων τοιχογραφιών καί χρωμάτων. Καί έκ τών γλυπτών κοσμημάτων 

τού ναού έχουσι σωθή τινα, δηλαδή μία βάσις κίονος, τεμάχια επιστυλίου 

φέροντος φύλλα ακάνθου εντός κύκλων, προς δε μία τρίγλυφος φυσικά από 

άρ^αίον ναόν μετακομισθεισα. Σημειωτέον, οτι τό ύψος τής άψΐδος είναι 

3.8 μ., τό δέ τού τόξου επάνω αυτής 1 μ. Οι δύο στύλοι τού κωδωνοστασίου 

έχουσιν ύψος 3.5., τό δέ τούτους συνδέον τόξον 1.5 μ. Ύπεράνω τού τόξου 

σώζονται έν μέρει οί συνεχίζοντες στύλοι, ώστε τά ερείπια τού κωδωνοστα¬ 

σίου φθάνουν τά 7 μέτρα επί τής μιας πλευράς. Τό κωδωνοστασίου, όπως 

καί οί τοίχοι τού ναού, είναι «κτισμένοι δι’ υπόφαιων ασβεστόλιθων τού τόπου 

κεκομμένων είς μικροϋψή ορθογώνια, είς τά όποια αναμιγνύονται καί πλίν- 

1 Αί κατωτέρω δημοσιευόμενοι φωτογραφίαι καί σχέδια έχουν γίνει κατά την δευτέ- 

ραν έπίσκεψίν μου είς τό Μουχλίον, την οποίαν είχον την ευκαιρίαν νά κάμω τή αρωγή 
του Χαρισείου κληροδοτήματος κατά Νοέμβριον τοϋ 1983. 

Είκ. 3. Γενική άποψις μέρους τής δυτικής πλευράς τού Μουχλίου. 
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θοι. Ή εκκλησία είχε πιθανώς καί τροΰλλον, μολονότι ούδέν τμήμα αυτού 

σώζεται σήμερον. “Αν αύτη είχε τον τύπον τής δικιονίου ή τής τετρακιονίου 

εκκλησίας, δεν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν ώρισμένως ι. Τό γεγονός όμως, ότι 

ο νάρθηξ λείπει, όπως είς την εκκλησίαν τών αγίων Θεοδώρων τού Μυστρά, 

κατά τήν πρωτογενή μορφήν της, καθιστφ πιθανωτέραν την πρώτην ύπόθεσιν 2. 

Βαδίζοντες από τον πύργον τής Παναγίας είς τό βορειότερον μέρος, 

ευρίσκομεν θέσιν, από τήν οποίαν δλον τό σύστημα τού φρουρίου καλώς 

επισκοπεΐται (εϊκ. 3). Τά κάτω ερείπια δεν ανήκουν, κυρίως εϊπείν, εις τό 

Είκ. 4. Εκκλησία είς τό βορειοδυτικόν μέρος τής πρώτης ζώνης. 

φρούριον ή σαν έκτος τής πόλεως καί άνήκουσιν εις μεταγενεστέραν εποχήν. 

Επάνω τούτων φαίνονται τά τείχη τής πρώτης ζίόνης, έπειτα τά τής δευτέ- 

1 Πβλ. δίπαοΐί, νίβΓ όγζ&ηΐίηΐδείιε ΚϊτεΙιεη άβΓ Αγ§ο1Ϊ8, ΜϊΐίβϊΙπη^εη άεδ Καίε. 

άεπίδείιεπ απΛ. ΙηεΐίίυΙδ, Αίΐι. ΑόΙ. Βά. XXXIV (1909), 219. 

2 Ή εκκλησία αύτη, ή οποία είχε κτισθή συγχρόνως μέ τήν Παναγίαν τοϋ Μουχλίου 
(πβλ. Μϊΐΐεί, Μοπαηιεπίδ Βγζδυίϊηδ άε Μΐδίτα, ΑνβΓίΐδδβπιβηΐ), έχει πολλάς μέ αύτήν 
ομοιότητας, κατ’ εξοχήν δέ ώς προς τήν μόρφωσιν τών αψίδων. Εκτός τών τεσσάρων 
παρεκκλησίων ή κάτοψις εκείνης συμφωνεί ώς έπί τό πλειστον μέ τήν Παναγίαν τοΰ 
Μουχλίου καί ή σύνθεσις δέ τών τοίχων άμφοτέρων τών εκκλησιών είναι ή ιδία (πβλ. 

ΜΐΙΙεΙ, Μοπ. \ιγζ. άε Μ. ρΐ. 20, 21). Ή μονή τοϋ Βροντοχίου, όπως ανωτέρω εΐδομεν, 

είχε στενήν σχέσιν μέ τό νεόκτιστον Μουχλίον, φαίνεται δ’ ότι καί ώς από αρχιτεκτονι¬ 

κής άπόψεως έν μέρει έπέδρασεν επ’ αύτό. 
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ρας· εις την κορυφήν διακρίνονται ακριβώς οί πύργοι καί τά τείχη τής 

άκροπόλεως. 

Εις τό βορειοδυτικόν μέρος τής πρώτης ζώνης, πλησίον των τειχών τής 

δευτέρας, σώζονται καλώς τά ερείπια μικράς εκκλησίας μέ μίαν αψίδα (είκ. 4). 

Έκτος τής προς δυσμάς κυριωτέρας εισόδου είχεν αύτη δευτέραν θύραν κατά 

την μεσημβρινήν πλευράν, ή οποία κατόπιν ένετοιχίσθη. Οί τοίχοι τής προσ- 

όψεως αυτής διατηρούνται γενικώς εις ΰψος 5-6 μέτρων, αί αλλαι όμως 
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γωνίαν τοΰ τοίχου καί ό πήλινος σωλήν (0,1 μ. διαμέτρου, μέ σπειροειδή 

αύλακα), διά τοΰ οποίου τό ύδωρ κατεφέρετο είς τήν δεξαμενήν, τό βρό- 

χινον ΰδωρ δηλαδή, τό οποίον εΐχε συλλεγή έκ τών στεγών. Απέναντι τού¬ 

του είς τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ τοίχου, υπάρχει δευτέρα μεγαλει- 

τέρα οπή μέ υπολείμματα εΰρυτέρου πήλινου σωληνός. Κατά τό μέσον τοΰ 

άνατολικοΰ τοίχου καθέτως υπάρχει αΰλάξ τις ορθογώνιος, ή οποία έχρησί- 

μευε βεβαίως είς υποδοχήν σωλήνος άφανισθέντος νυν. Τό κτίσμα τοΰτο ήτο 

Είκ. 5. Κτήριον μετά δεξαμενών είς τήν βορειοδυτικήν πλευράν 
τής πρώτης ζώνης. 

πλευραί είναι, ώς επί τό πλεΐστον, κρημνισμένοι. Οί τοίχοι είναι έκτισμένοι μέ 

μεγαλείτερα καί άνωμαλώτερα τεμάχια λίθου ή τά τής Παναγίας καί σπανιώ- 

τερον εΰρίσκονται πλίνθοι μεταξύ λίθων. 

Όλίγον άνώτερω προς βορράν εις μίαν γωνίαν τοΰ τείχους τής πρώτης 

ζώνης σφζονται σπουδαία ερείπια ορθογωνίου κτηρίου (είκ. 5 πίν. Α'. είκ. 6). 

Σφζεται ή βορεινή πλευρά αύτοΰ μέ τήν μεγάλην θΰραν ύψους 7 μ. περίπου, 

επίσης τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ ανατολικού τοίχου. Τό κτήριον αυτό ήτο κατ’ 

άρχάς διά τριγώνου στέγης εστεγασμένον, επάνω τής οποίας, τουλάχιστον εις 

τήν βορεινήν πλευράν, είχεν άνεγερθή υψηλός πύργος. Κάτωθεν τοΰ επιπέδου 

δλου τοΰ κτηρίου αύτοΰ ΰπάρχουσι δεξαμεναί, 2 μέτρων βάθους, πλάτους επί¬ 

σης 2 μ. καί μήκους 4 μ, Πλησίον τής θύρας σώζεται άριστα, σχεδόν αβλαβής, 

μία δεξαμενή, εχουσα θόλον τέλειον. Φαίνεται καλώς εις τήν βορειοδυτικήν 

Είκ. 7. Οικοδόμημα κατά τό βόρειον μέρος. 

άναμφιβόλως μεγάλη αποθήκη, δυναμένη νά περιλάβη τουλάχιστον 48 κυβικά 

μέτρα ύδατος. 

Εις τό βόρειον μέρος τής πρώτης ζώνης σώζονται οί τοίχοι, ύψους περί¬ 

που 1.5 μ., ενός οικοδομήματος (είκ. 7), τό όποιον δεν ήτο μόνον, ώς δει¬ 

κνύουν τά πέριξ αύτοΰ ερείπια πολλών οικοδομημάτων. Έμπροσθεν ήτο ή 

είσοδος. Ή οικοδομή τών τοίχων ομοιάζει πολύ μέ τήν τής εκκλησίας τής 

Παναγίας. 

Ή είκών 8 παριστάνει μίαν φυσικήν πηγήν, Κεφαλάρι κοινώς λεγομέ- 

νην, κειμένην είς τό κάτω μέρος τής βόρειας πλευράς τοΰ βουνού, έκτος τής 

πόλεως 1. Τό τείχος τής πρώτης γραμμής κεΐται πολύ ύψηλότερον. Τό ύδωρ 

ι Αΰτη ήτο άνευ αμφιβολίας ή ύπό τοΰ Μωάμεθ καταληφΰεΐσσ. φυσική πηγή, όπως 

ό Λαόνικος διηγείται (πβλ. ανωτέρω ο. 462). 



Είκ. 8. Ή πηγή Κεφαλάρι. 

τά 10 μ. Εντός του πΰργου σώζεται επίσης υπόγειος θόλος τής δεξαμενής 

του ΰδατος. Οπισθεν του πΰργου ύπήρχεν οικοδόμημα στερεώς συνδεδεμένον 

μετά του φυσικοΰ βράχου- αι όπαί προς υποδοχήν των δοκών φαίνονται εις 

την πλευράν του βράχου. “ Ανωθεν τοΰτου καί κάτωθεν των εξεχόντων βρά¬ 

χων είναι φυσικαί έδραι εκ λίθου εντοπίου. 

* 
* * 

Εντός τής άκροπόλεως εύρίσκομεν φανερά ίχνη βιαίας καταστροφής 
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έρχεται απ’ ανατολών και ρέει προς δυσμάς. Φαίνεται ή οπή, διά τής οποίας 

τό ΰδωρ έρχεται εκ τοΰ βουνοϋ καί ό ανοικτός οχετός ό φέρων προς την 

δΰσιν. Δεν έχει ή πηγή πολύ ΰδωρ καί διαρκώς, άλλα μόνον τον χειμώνα. 

“Όπισθεν αυτής ήτο υπόγειος αποθήκη ΰδατος. 

Εις τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής πρώτης ζώνης υπάρχουν τά ερείπια 

ΰψηλοΰ πΰργου (είκ. 9) τό πλάτος 5 μ. Τό ύψος αΰτοΰ ενίοτε υπερβαίνει καί 
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τών εκεί εύρεθέντων κτηρίων. Φαίνεται, δτι οί Τούρκοι, έγκαταλιπόντες κατά 

την XVI. εκατονταετηρίδα τό φροΰριον τοΰ Μουχλίου, κατέστρεψαν συστη- 

ματικώς τήν άκρόπολιν. Τό βορειότερον δμως καί βορειοδυτικόν μέρος τοΰ 

τείχους μετά τών πύργων σώζεται αρκετά καλά, καί αλλαχού δέ παρατηρούν¬ 

ται βάσεις πολλών πύργων καί τοΰ τείχους. Τό πάχος τοΰτου ήτο κανονικώς 

1μ.· οί πΰργοι ήσαν διάφοροι καί ώς προς τό μέγεθος καί ως προς τήν μορφήν 

(εικ. 10). Κάτωθεν τοΰ βορειοδυτικού τείχους τής Άκροπόλεως εις άπόστασιν 

περίπου 150 μ. απ’αΰτοΰ, ευρίσκονται σπουδαία ερείπια ορθογωνίου κτηρίου 

κατά τό μέσον μέρος εις δΰο σύμμετρα δωμάτια διαιρούμενου (είκ. 11 - 12). 

Καί τά δΰο δωμάτια ήσαν έσκεπασμένα μέ θόλους, τών οποίων τά ίχνη 

σαφώς διακρίνονται εις τό βόρειον τείχος. Ή είσοδος, τής οποίας τά εΰρέα 

λίθινα πλαίσια καλώς διατηρούνται, ήτο εις τό βόρειον μέρος τοΰ οπισθο- 

δόμου. Ό πρόδομος είχε μόνον μικρόν ή μικυκλικόν παράθυρον είς τήν 

πρόσοψιν. Είς ύψος 1.20 μέτρον περίπου από τοΰ εδάφους περιθέει εσο)τε- 

Είκ. 9. Πύργος κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν. 
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ρικώς τον τοίχον καθ’ολας τάς πλευράς έντετοιχίσ μένος σωλήν (είκ. 13), δια¬ 

μέτρου 15 εκατοστομέτρων, τού οποίου κεραμικά τεμάχια εύρίσκονται ενίοτε. 

Π αν τ αχού δέ διακρίνε- 

ται καλώς ή εντός κατά 

χώραν των τοίχων εύρεια 

οπή. Τον σωλήνα αυτόν 

συνδέουσι πολλαι μικραι 

όπαί μέ τό εσωτερικόν 

των προμνημονευθέν- 

των δωματίων, εις δέ 

την βορειοδυτικήν γω¬ 

νίαν τού προδόμου φαί¬ 

νονται έπ'ι τού μελανι- 

σθέντος τοίχου ίχνη 

καπνού. Είναι πολύ πι¬ 

θανόν, οτι τό περίεργον 

αυτό κτήριον ή το δημό¬ 

σιον λουτρόν, εις τό 

όποιον τό ύδωρ κατήρ- 

χετο από τάς ολίγον 

ύπερκειμένας δεξαμενάς, 

των οποίων φανερά 

ερείπια σφζονται και 

σήμερον. ΕΙς την ανατο¬ 

λικήν μάλιστα πλευράν 

τού λουτρού φαίνονται 

δύο μεγάλαι οπαί, διά 

των οποίων έγίνετο ή 

εις αυτό διοχέτευσις τού 
ύδατος από των δεξαμενών. Ό σωλήν 1 έφερε τό ύδωρ κυκλο> όλου τού 

Είκ. 13. Έντετοιχισμένος σοιλήν τοΰ λουτροΰ. 

Είκ. 11. Λουτρόν είς τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής δεύτερος ζώνης. 

1 Πώς έγίνετο ή διοχέτευσις τοΰ ύδατος είς τά 'Ρωμαϊκά και Βυζαντινά λουτρά, 

έχει ολίγον έξερευνηθή. Χαρακτηριστική είναι ή δήλοισις τοΰ Κτεπείτετ σχετικώς 
μέ τά έν Ρώμη λουτρά τοΰ Ο&τ&οειΠίΐ: \νίε ά&5 λν&βΒβτ νοη άεηι \ν&336ΓΐΐΕ5ίβΠ ίπ 
003 ΚεΓη^εόΕίηάε ^εΐείίεί; τνυτάε, τνίε ιιηά ινο 63 ίη άεηι Ιηηετβη άεδ Οεόάιιάβδ 

ΙιοεΒ^ερητηρΙ \νπτι1ε, τνϊε νοη ΗοοΙίΓβββΓνοίΓεη, νοη άεηβη ίη άεη Βίηηεηΐιόίεη άα η. 

άοΓί: εηοΐι ηοοίι ΚββΙε ετίι&ΐΐεη 3Ϊηά, ά&5 Λνη336Γ ΛνείΐεΓ^εΙείίεΙ ΛνιιπΙε, 09.5 τνατε βϊηε 
Ιοίιηεηάε ϋηΙεΓβηοΙιηη^, ζη άβτ ειΒετ είη§β1ιεη<1β, ηιηΐιενοΐΐε δίηάίεη ίη άβτ Ε,ιιίηε, 

νοτ ηΐίειη ίη άεη οόετβη Τεΐΐεη άετεείόβη, ηδΐί§ ννδχεη (ΚπεηοΙτεΓ-Κηί^βΓ-Εεΐιηι&ηη 
-\ν&ε!ι6ΐεΓ: ϋίε Ττίετετ Κ&ΐβεΓίίιεΓηιβη Αβί. I. Αη^30ατ§;, 1929, σ. 269). Εύρίσκονται 
όμως αρκετά πολλά παραδείγματα Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών λουτρών, οπού το υδοιρ 
πλαγίως ή καΟέτως διά τού τοίχου κατεφέρετο (πβλ. ϋίε Ττΐετετ ΚηίΗετΙΙιεπηβη I. ρ&5- 
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Είκ. 10. 'Η βορειοδυτική πλευρά τής Άκροπόλεως. 
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λουτροΰ, εις την μαυρισμένην γωνίαν τοΰ οποίου ή το πιθανώς θερμάστρα 
προς Οέρμανσιν του ΰδατος 

Εις τό μέσον του δυτικού μέρους τής δευτέρας ζώνης ύψοΰνται τά ερείπια 

ενός μεγαλειτέρου κτηρίου (είκ. 15 πίν. Α'. είκ. 16). Ή είσοδός του ήτο σχεδόν εις 

τό μέσον τής δυτικής πλευράς, ό'που ό τοίχος έχει παντελώς κρημνισθή. Εις 

την μεσημβρινήν πλευράν φθάνει ό τοίχος και 3 μ. τό ύψος. Ή συνθεσις τών 

Εικ. 14. Εκ τής Ακροπόλεως τοΰ Μουχλίου άποψις τοΰ ’ Αχλαδο¬ 

κάμπου, τής απ’ "Αργους είς Τρίπολιν σιδηροδρομικής γραμμής 

και τοΰ κόλπου τοΰ Ναυπλίου. 

τοίχων είναι, ως συνήθως, εξ ακανόνιστων πολυγώνων λίθων του τόπου μετά 

τεμαχίων πλίνθων παρεντεθειμένων, διακόπτεται δέ μόνον υπό μερικών πολε¬ 

μικών θυρίδων. Αυτό ήτο πολύ πιθανόν οίκημα κορυφαίου τίνος τής πόλεως. 

51“· Α. Κ. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Άθήναι, 1927, σ. 59). Εις τά 
λουτρά τοΰ Ι^ωό&βείδ υπάρχουν γεισίποδες εις τά εξωτερικά μέρη τοΰ τοίχου, οί όποιοι 
έβάσταζον τό στενώς προς τον τοίχον έφηρμοσμένον καί όριζοντίως πέριξ αύτου 
βαινον ύδραγωγεϊον (πβλ. Βίε Τπει-οι- ΚβΐδετίΙιεΓηιβη I, 209). Φαίνεται, ότι εις τό Μου- 

χλίον έγινεν ανάγκη, διό τό ψυχρότερον κλίμα, νά φέρουν τον σωλήνα τοΰ ύδατος εντός 
τοΰ πυρήνος τοΰ τοίχου, διά νά προφυλάξουν αυτό εναντίον τοΰ ψύχους. 

1 ”Αν καί ώς άτμόλουτρον έχρη σιμό ποιείτο τοΰτο τό κτήριον, δεν δυνάμεθα νά δια- 

κρίνωμεν ώρισμένως άνευ άνασκαφών, άνευ δηλαδή τής έξερευνήσεως τοΰ κάτιοθεν τοΰ 
δαπέδου ΰποκαύστου. Ή πιΟανότης τής ύπάρξεως μιας άνω τοΰ δαπέδου θερμάστρας 
καί ή τελεία έλλειψις ορθογωνίων καί μερικώς ανοικτών σωλήνων διά τον θερμόν αέρα 
τον έχ τοΰ κάτωθεν υποκαυστου ερχόμενον, μαρτυροΰσι μάλλον κατά τής ύπάρξεως ενός 
άτμολούτρου. (Πβλ. Όρλάνδου, Μοναστηριακήν αρχιτεκτονικήν, σ. 60). 
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Ή κρημνώδης καί δύσβατος πλευρά τοΰ βουνοΰ ήνάγκασε τούς Βυζαν¬ 

τινούς νά κατασκευάσουν οχι μόνον τά οικοδομήματα καί τάς δεξαμενάς, 

αλλά πολύ συχνά καί τάς εκκλησίας παραλλήλους προς την πλευράν αυτού. 

Κατά τό μεσημβρινόν μέρος τής πρώτης ζώνης, εις άπόστασιν περίπου 1000 μ. 

από τής Παναγίας, σφζονται τά αξιόλογα ερείπια δύο εκκλησιών, των οποίων 

ό άξων δεν είναι ορθογώνιος, αλλά βαίνει παραλλήλως προς την πλευράν τοΰ 

βουνοΰ. Αύται αί δύο εκκλησίαι έχουν την ιδίαν μορφήν καί περίπου τό 

Είκ. 15. Ερείπια οικήματος εις τό δυτικόν μέρος τής δευτέρας ζώνης. 

ίδιον μέγεθος καί εύρίσκονται πλησίον άλλήλων (150 μ. διάστημα). Ή πρώτη 

αυτών πλησιέστερον εις την Παναγίαν κειμένη, έχει 7 μ. μήκος καί 3.70 μ. 

πλάτος, ή δέ δευτέρα ολίγον μικρότερον (πβλ. είκ. 17 πίν. Β'. είκ. 18). Άμφό- 

τεραι έχουσι μίαν αψίδα καί εκτός τής κυρίας εισόδου είχον καί δευτέραν 

είσοδον εις την μακράν πλευράν προς μεσημβρίαν. Άμφότεραι αί εκκλησίαι 

είναι έκτισμέναι δι’ ακανόνιστου τοιχοποιίας, ώς συνήθως, μετά παρεμβολής 

πλίνθων. Γΰρο τών εκκλησιών αυτών σφζονται αί βάσεις πολλών οικοδομη¬ 

μάτων, καί επάνω τών κρημνηδών βράχων τά τείχη τής δευτέρας ζώνης. 

Τό δυτικόν μέρος τοΰ βουνοΰ, ώς δλιγώτερον ανώμαλον από τά άλλα, 

ήτο πυκνότερον κατωκημένον. "Οπου δ’ ή θέσις έπέτρεψεν, έγέμισαν οί 

Βυζαντινοί δλας τάς πλευράς τοΰ βουνοΰ μέ κτήρια, άφήσαντες κενούς μόνον 

τούς τόπους, δπου ή κατασκευή οικοδομημάτων ήτο απολύτως αδύνατος. 



Ή Ιστορική σημασία καί τά σπουδαιότερα ερείπια του Μουχλίου. 479 

Είκ. 16. Κάτοψις οικήματος. Είκ. 12. Κάτοψις λουτρού. 
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Εις τό δυτικόν μέρος τής ζώνης, πλησίον τής Παναγίας, εις από στάσιν 

150 μ. διάστημα από τής μεσημβρινής πλευράς αυτής σώζονται κατά την 

πρόσοψιν οι τοίχοι μιας μικράς εκκλησίας εις ύψος 5 μ., μέ μίαν αψίδα μόνον 

(είκ. 19 πίν. Β'. είκ. 20). Καί ή εκκλησία αΰτη είχεν, εκτός τής κυρίας εισόδου 

εις την πρόσοψιν, δευτέραν θΰραν κατά την μεσημβρινήν πλευράν, διά τής 

οποίας συνεκοινώνει μεθ:ένός μετ3 αυτής ατενώς συνδεδεμένου κτηρίου, τετρα¬ 

γώνου καί ολίγον μικρότερου τής εκκ?π]σίας. Αυτό τό κτήριον ήτο, ίσως, όστεο- 

φυλάκιον. Τοιαύτα οστεοφυλάκια μέ τάς εκκλησίας συνδεδεμένα εύρίσκονται 

Είκ. 17. Εκκλησία εις τήν μεσημβρινήν πλευράν τής πρώτης ζώνης. 

καί εις τον Μυστράν καί αλλαχού συχνάκις. ’Άν όντως τοΰτοο ΰτως έχη, θά δείξουν 

αΐ άνασκαφαί επί τόπου, αί όποιαι πιθανώς μετ’ ου πολύ θά επακολουθήσουν. 

Τά ερείπια τού Μουχλίου παρέχουν έν συνόλψ όχι πολλά νέα διά τήν 

τέχνην, συγκρινόμενα μάλιστα μετά τού Μυστρά. 

Παραλλήλως μέ τήν ιστορίαν καί τά μνημεία επιμαρτυρούν καί διά 

τού αρχιτεκτονικού ρυθμού των τοίχων καί διά τής τεχνοτροπίας των τοιχο¬ 

γραφιών τήν εναργή έπίδρασιν τής βυζαντινής τέχνης εκείνης, ή οποία έφθα- 

σεν εις τήν τελευταίαν λαμπράν άναγέννησίν της κατά τό τέλος τού μεσαίω- 

νος, καί είχε τό μεγάλον Πελοποννησιακόν κέντρον της εις τον Μυστράν τον 

ίδιον. Τό δτι ό Μυστράς ελήφθη ώς πρότυπον φαίνεται καί από τάς τρεις 

σειράς τών τοίχων τού φρουρίου, διά τών οποίων καί τό Μουχλίον διαιρεί¬ 

ται εις τρία μέρη, δηλαδή εις τήν κάτω πόλιν, τήν άνω πόλιν καί τήν άκρο- 

-Φ* 
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πολιν, με την διαφοράν οπ ο Μυστράς έξετείνετο είς την ανατολικήν καί 

βορειανατολικήν πλευράν του ορούς, ενφ τό Μουχλίον κατεΐχεν ολας τάς 

πλευράς του ορούς. Η δηλωσις του Λαονίκου και άλλων συγγραφέων, δτι 

το Μουχλίον είχε μεγαν αριθμόν ανθρώπων καί προβάτων, υποστηρίζεται 

υπο των ερείπιων. Εκτος των δημοσίων κτηρίων, εκατοντάδες οικιών εχουσι 

καταλιπει εκεΐ τα εναργή ίχνη των. Φαίνεται δτι όχι μόνον ισχυρά στρατιω¬ 

τική φρουρά, αλλα και χιλιάδες ανθρώπων από των περιχώρων ευρον διαρκή 

κατοικίαν εντός των ισχυρών τειχών τής πόλεως εκείνης. Τά μνημεία είναι 

Είκ. 19. Εκκλησία τής πρώτης ζώνης πλησίον τής 
Παναγίας, προς μεσημβρίαν. 

ώς επί τό πλεΐστον κρημνισμένα. Τούτο εξηγείται όχι μόνον έκ του γεγονό¬ 

τος, δτι κατά την Τουρκοκρατίαν καί ή φρουρά καί οί κάτοικοι είχον άφίσει 

πολύ γλήγορα τό φρουριον εκείνο, αλλά καί εκ τής βιαίας καταστροφής, την 

οποίαν οί Τούρκοι έκαμαν, δταν κατέλιπον τελείως τό Μουχλίον. Τά ίχνη 

ταΰτης τής καταστροφής φαίνονται πανταχού, καλλίτερον δμως είς την άκρό- 

πολιν, ή οποία δεικνύει σήμερον μίαν τελείαν πανωλεθρίαν. Έκεΐ κάποτε καί 

οί πύργοι έχουν δι5 άνατινάξεως μετατεθή από τής αρχικής θέσεώς των. 

Μεδ ολα ταύτα παρέχουσι τά σωζομενα ερείπια αρκούντως πολλά καί 

σαφή διδάγματα ώς προς την ιστορίαν τής πόλεως καί τον δημόσιον καί 

ιδιωτικόν βίον των έκει διαβιούντων. Προ πάντων βλέπομεν καί σήμερον 

πολύ καλά, δτι ή πόλις ήτο άριστα έφωδιασμένη δι’ υδατος. Υπήρξαν εις 

την πόλιν πολλά καλώς όχυρωθέντα κτήρια, προωρισμένα νά συναθροίζουν 
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τό ύδωρ τής βροχής καί νά διοχετεύουν αυτό διά σωλήνων είς τάς υπογείους 

θολωτάς δεξαμενάς, των οποίων τό εμβαδόν κάποτε υπερβαίνει καί τά 50 

κυβικά μέτρα. Έκτος των μεγάλων τούτων δημοσίων δεξαμενών, αί όποίαι 

έφωδίαζον δι5 υδατος τόν στρατόν καί τά λουτρά καί άπετέλαυν τό τελευ- 

ταΐον αποταμίευμα υδατος δι5 δλον τόν πληθυσμόν, είχον πολλάκις καί τά 

παλάτια καί οικίαι τάς ιδιαιτέρας τα>ν μικράς δεξαμενάς προς πλήρωσιν των 

καθημερινών αναγκών των. Το ιου το τρόπους ήμπορούμεν νά άμφιβάλλωμεν 

πολύ διά τό λεγόμενον υπό τού Λαονίκου, οτι δήλα δή Δη μητριός ό Άσά- 

Είκ. 1». Κάτοψις έκκλησίας. Είκ. 20. Κάτοψις εκκλησίας. 

ΠΙΝΑΞ Β'. 

νης παρέδωκεν την πόλιν είς τούς Τούρκους δι’ έλλειψιν υδατος. Τό γεγονός 

δηλαδή, δτι οί Τούρκοι κατέλαβον την κυριωτέραν φυσικήν πηγήν τήν εκτός 

τής πόλεως κειμένην, τό Κεφαλάρι έπονομαζόμενον, δεν έχει καμμίαν σημα¬ 

σίαν. Διά τόν τακτικόν εφοδιασμόν τής πόλεως δι’ υδατος δεν ήτο σημαντική 

αύτη ή πηγή άτε παρέχουσα ολίγον ύδωρ διά τόσον μεγάλην πόλιν, όπως τό 

Μουχλί. “Έπειτα αύτη, ώς μακράν καί κάτω τών τοίχων τοΰ φρουρίου ρέουσα, 

ήτο ώς επί τό πλεΐστον άχρησιμοποίητος. 

Ή έξερεύνησις λοιπόν τών μνημείων ύποσιηρίζει μάλλον τήν έξήγησιν 

τού έν Μεδιολάνορ χειρογράφου, κατά τήν οποίαν ό "Άσάνης παρέδωκε τήν 

πόλιν οχι δΓ έλλειψιν υδατος, άλλ5 έναντι τών είς τήν οίκογένειάν του δοθει- 

σών αμοιβών, παρά τό θέλημα τοΰ διαμαρτυρομένου λαού. Και ό Λαόνικος 

γνωρίζει καλώς δτι ο Μωάμεθ είχε δωρήσει είς τόν υιόν τού Άσάνη τήν 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, £τος V. 31 
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Λεωδορίκην μετά την παράδοσιν τοΰ Μουχλίου. Φαίνεται δμώς, οτι αυτός 

ό συγγραφεύς έλαβε τήν σχετικήν πληροφορίαν από των εις τον Άσάνην 

προσκειμένων κύκλων. 

Περατών τήν περ'ι τοΰ Μούχλίου μελέτην μου, καθήκον μου επιβεβλη- 

μένον θεο>ρώ νά έκφράσω από τοΰ χώρου τοΰτου τάς θερμάς μου ευχαρι¬ 

στίας προς τούς βοηθήσαντάς με, ΐνα φέρω αυτήν εις πέρας, ήτοι προς τε 

τον έν Τριπόλει φωτογράφον κ. Κόμπελ ώς καί προς τον σοφώτατον γραμ¬ 

ματέα τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, καθηγητήν κ. Φ. Κουκουλέν. 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΑΡΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ ΑΙ 

Γεννάδιον Σχολαρίου, "Απαντα τά ενρωκόμενα. Οβηντεχ εοϊηρίείεχ άβ Οειι- 

ηαάε ΡοΗοΙαΗοχ, ρηΗίέεχ ροητ Ια ρτειηϊετε /οίχ ρατ -)- Σ,. Ρείιί, + 

X. Α. Ξΐάετίάεχ βΐ. ΜατΗη [ιι^ίε. ίοιηε VI ρ. Υ-ΧΙΙ + 581. Ρατΐχ 

1933. 

Μετά τον Ε'. τόμον οί αξιόλογοι έκδόται των απάντων τοΰ Γενναδίου 

Σχολαρ ίου εξέδιυκαν κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1983 τον έκτον τόμον, διότι 

περιέχει συνέχειαν των επιτομών καί μεταφράσεων έργων θεολογικών τοΰ 

Θωμά Άκυνάτου, των οποίων ή έκδοσις ήρχισεν από τοΰ προηγουμένου 

τόμου. Περιλαμβάνει δ’ ό νέος τόμος 1) «εκλογήν τοΰ πρώτου των ηθικών» 

τ.ε. επιτομήν τής Ρππια δοοαηά&ο (ρ. 1-153), ένθα εις 114 κεφάλαια 

πραγματεύεται περί «ανθρωπίνου τείχους», περί «ανθρωπίνων πρά'ξειυν», περί 

«των παθών τής ψυχής», τών «ανθρωπίνων συνηθειών καί αρετών», «αμαρ¬ 

τημάτων καί κακιών», περί «νόμου» καί περί «χάριτος». 2) Μετάφρασιν τοΰ 

«περί διαφοράς ουσίας καί τοΰ είναι» (ρ. 154-177) 3) ερμηνείαν εις τό ανω¬ 

τέρω σύγγραμα ή ώς αυτό επιγράφει ό Σχολάριος «έξήγησις εις τό τοΰ διδα¬ 

σκάλου Θωμά βιβλίον τό περί τοΰ είναι καί τής ουσίας», προωρισμένον διά 

τον Ματθαίον τον Καμαλιώτην (ρ. 177-326). 4) Μετάφρασιν τών εξηγήσεων 

τοΰ Θωμά εις τήν περί ψυχής πραγματείαν τοΰ Άριστοτέλους, είς βιβλία 

τρία (ρ. 327-581). Καί τό μέν πρώτον δημοσιεύεται νυν πρώτον έξ αύτο- 

γράφου τοΰ Σχολαρίου κώδικος τής Βατικανής Βιβλιοθήκης ύπ’ άριθ. 433. 

Τό δεύτερον έκ τεσσάρων επίσης αΰτογράφων τοΰ Σχολαρίου κωδίκων τών 

Βιβλιοθηκών Έσκοριάλης (Υ, III, 13), Παλατίνης (235), ’Όξφορδ (Μϊδοο- 

Ιοηοηδ, 275) καί Παρισινής (δυρρίεπι. 618)· έκ τοΰ τελευταίου δε τούτου 

κώδικος δημοσιεύεται καί τό τρίτον έργον. Έκ τοΰ Παλατίνου (235) καί τοΰ 

Λαυρεντίνου (86,19) αΰτογράφων κωδίκων, δημοσιεύεται τό τελευταίου εκ 

τών έν τφ τόμω τούτω έργων τοΰ Σχολαρίου. Ή έκδοσις δ3 έγινε νΰν μετά 

πολλής έπιμελείας, αξίας συγχαρητηρίου διά τούς διευθύνοντας αυτήν άσσομ- 

ψιονιστάς πατέρας τοΰ Καδίκιοι. 

Περί δέ τοΰ έργου αΰτοΰ τοΰ Σχολαρίου, τοΰ τε κατά μετάφρασιν καί 

τοΰ κατ’ επιτομήν καί σύμπτυξιν τοΰ λατινικού πρωτοτύπου, ανάγκη νά παρα¬ 

τηρήσω μεν καί νά θαυμάσω μεν τήν κατά πάντα πιστήν άπόδοσιν καί τοΰ 

κατ’ έκτασιν κειμένου καί τοΰ έξ επιτομής περιεχομένου αΰτοΰ είς γλώσσαν 

άριστοτελίζουσαν, ώς αυτήν έγίνωσκε καί έχειρίζετο ό τελευταίος άριστοτελι- 
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κός του Βυζαντίου. Ή όμολογουμένη αΰτη δεξιότης του Σχολαρίου περί τήν 

άπόδοσιν προϊόντων τής σχολαστικής φιλοσοφίας τής μεσαιωνικής Δΰσεως 

προκαλεΐ τον δίκαιον θαυμασμόν και των εκδοτών, οιτινες τήν ελληνικήν 

μετάφρασιν των «εξηγήσεων του Θωμά εις τό περί ψυχής τοΰ Άριστοτέ- 

λους» θεωροΰσι διαυγεστέραν αΰτοΰ τοΰ λατινικού πρωτοτύπου, διότι ό Σχο- 

λάριος «ευχερέστατα κινείται εν μέσω των λεπτότατων προβλημάτων τής 

Μεταφυσικής, μετά διαυγούς σκέψεως-, βαθείας γνώσεως τοΰ Άριστοτέλους 

καί πολυγνωσίας περί τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν» (ρ. VIII καί IX). 

Ό Σχολάριος είναι θαυμαστής τοΰ έξ Αφιτίπο σχολαστικού θεολόγου, 

τον οποίον θεωρεί έξοχώτατον πάντων των λατίνων φιλοσόφανν καί υπερα¬ 

σπίζει αυτόν κατά των υποτιμώντων αυτόν νεωτέρων φραγκισκανών, δικαιο- 

λογών καί τήν διά τοΰτο εξαιρετικήν τιμήν, δι’ής περιέβαλεν αυτόν ή ρωμαϊκή 

εκκλησία. Τοΰτο όμως δεν εμποδίζει αυτόν νά σημειώνη τάς δογματικάς δια¬ 

φοράς αΰτοΰ από τής Όρθοδόξου Εκκλησίας καινά έκφράζη άπροκαλΰπτως 

τήν λύπην του ότι μία οΰιω πλουσίους κατηρτισμένη φιλοσοφική διάνοια 

εξυπηρετεί τάς νεοδιδασκαλίας τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Έν τφ προλόγφ 

«τοΰ περί ουσίας καί τοΰ είναι» υπομνήματος σαφώς λέγει «έν οίς γάρ προς 

τήν αγίαν Εκκλησίαν ημών διαφέρεται, άποδιιστάμεθα αΰτοΰ καί πολλά 

άντεγράψαμεν τοΐς συγγράμμασιν αΰτοΰ...καί άποβαλλόμεθα καί τοΰτο καί 

πάντα διαφερόμενον τή πατρίψ ήμών δόξη καί αλήθεια, ή καί αυτών Λατί¬ 

νων πάτριος ήν, άλλ3 ύστερον αΰτής τε καί ήμών άπεσχίσθησαν, τοΐς τε 

ά'λλοις άποβάλλεσθαι συμβουλεύομεν». (ρ. 177). Εις δέ τήν φαν τοΰ αντι¬ 

γράφου κώδικος τής μεταφράσεως τής «Ρτίπιπ δοοιιπόαβ» ιδιοχείρους ό Σχο¬ 

λάριος εσημείωσε: «Είθε, ώ βέλτιστε Θωμά, μή έγένου έν Έσπερίςο, ΐνα καί 

είχες ανάγκην των έκτροπων τής Εκκλησίας εκείνης ύπερδικείν, των τε άλλων 

καί ήν επί τή τοΰ Πνεύματος έκπορευσει καί τή διαφορά τής θείας ουσίας 

καί ένεργείας πεπόνθεΐ' ή γάρ άν καί έν τοΐς θεολογικοΐς σου αδιάπτωτος 

ήσθα (οΰτω διορθωτέον τό τοΰ εκδότου ήσθε), ώς καί έν τοΐς ήθικοΐς τοΰτοις 
ει». (ρ. 1. σημ. 2). 

Παρά πάσαν δμως τήν έκτίμησιν καί τον θαυμασμόν προς τον Θουμάν, 

δεν αποσιωπά ο Σχολάριος ότι ό λατΐνος σοφός άποδείκνυται εις τάς «εξη¬ 

γήσεις εις τήν περί ψυχής πραγματείαν τοΰ Άριστοτέλους» λογοκλόπος ώς 

χρησιμοποιήσας ξένην έργασίαν, τήν τοΰ γνωστότατου αριστοτελικού φιλοσό¬ 

φου τοΰ στ' αΐώνος Τωάννου τοΰ Φιλοπόνου, σημειώσας έν ι.ή φα ίδιοχεί- 

ρως: «Σημείωσαι οτι ταΰτην τήν έξήγησιν ήρπαξεν ό Θωμάς έκ τοΰ κυρ 

Τωάννου τοΰ Φιλοπόνου καί ίδιοποιήσατο ταυτην ούιος ό Θουμάς ώς τάχα 

οΐκοθεν φιλοπονήσας' εΰρε δέ ταυτην λατινικώς γεγραμμένην ό κυρ Γεννάδιος 

άγνοών καί έμετεγλώττισεν» (ρ. X τής εισαγωγής). Πάντως ή έργασία τοΰ 

Θωμά δεν είναι κατά λέξιν μετάφρασις τοΰ ελληνικού πρωτοτύπου τοΰ Φιλό¬ 

πονου, εξ ου και οι εκδόται τοΰ Σχολαρίου άποκρούουσι τήν κατηγορίαν 
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ταυτην αΰτοΰ, ώς προελθοΰσαν έξ επιπόλαιας καί εσπευσμένης άντιβολής προς 

τό τοΰ Φιλοπόνου έργον (ρ. XI). Ή καί άλλοτε όμιυς υπό Έβραίιυν σοφών 

γενομένη κατά τοΰ Θουμά κατηγορία επί εΰρεία ύπ’ αΰτοΰ χρησιμοποιήσει 

φιλοσοφικών μελετών Εβραίων ραββίνων τής Ισπανίας, δεν επιτρέπει, διά 

τήν απαλλαγήν τοΰ ΠοοΙογ απ^εΚουδ από τής έπί λογοκλοπία μομφής, νά 

δεχθώ μεν, άνευ άλλης άποδείξεως, τήν κατά τοΰ Σχολαρίου έπί έπιπολαιότητι 

καί σπουδή περί τήν κρίσιν κατηγορίαν τών έκδοτών αΰτοΰ. Ή άπειρος 

αγάπη καί ό θαυμασμός τοΰ Σχολαρίου προς τον μέγαν σχολαστικόν, τον 

όποιον οΰτω ζωηρώς υπερασπίζει κατά τών φραγκισκανών θεολογούν τοΰ ιε' 

αιώνος, δεν έπέτρεπεν εις αύτόν νά έπιρρίψη ούτως έπιπολαίως καί έπί τή 

βάσει ενδείξεων δήθεν «οιιεεϊ φιιε ΙΐΌίπρβίχτδ», τοιαΰτην βαρεΐαν 

μομφήν κατά τοΰ άνυποκρίτως θαυμαζομένου ύπ’ αΰτοΰ Θωμά. 

ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Καθηγητής 

Ο. ε/β άετρίιαηΐοη. Σ.εε ερ/ήεχ τηρεχίτεε άε Εαρραάοεε (ηηε ηοηνεΙΙε 

ρνονϊηεε άε Γ ατί δγζατιΚη), Ρατη, 1962 (Τεχίε άε ίοιηε ρτενήβτε- 

άειιχίενιε ρατΗε). Κείμενον έκ οελ. 615 μετά 65 εικόνων. Εις την 

σειράν — τόμ. 5°*— τών έκόόσεων τής Ηαιιί- Οονινιί^αΗαί άε Ια 

ΚερηδΙί^ηε /ταης-αΡε εη ΡγΗε εΐ αη Σίδαη. 

Ή έκδοσις τοΰ κειμένου τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ πρώτου τόμου, δι5 ου 

συμπληροΰται ή περιγραφή καί ερμηνεία τών έκδοθέντων τφ 1925 καί 1928 

άξιολογωτάτων λευκωμάτων μετά τών εικόνων τών υπογείων ναών τής 

Καππαδοκίας, είναι εΰπρόσδεκτον βοήθημα διά τούς άσχολουμένους μέ τήν 

βυζαντινήν τέχνην, διά τήν έξέλιξιν τής οποίας σημαντικήν θέσ.ιν έχουν 

πλέον καταλάβει τά καππαδοκικά μνημεία (πρβλ. καί ήμετέρας βιβλιοκρισίας 

έν Έπετηρ. τής Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. Γ', 1926, σ. 34δ καί τόμ. 

<Γ, 1929, σ. 406 κ. ε.). 

Ό ακαταπόνητος ερευνητής τών μνημείων τούτων εις τον προτασοό- 

μενον πρόλογον τοΰ έργου του, ένθα εκθέτει τάς νεωτάτας συμπληρωματικός 

έρευνας κατά τάς έκδρομάς του εις Καππαδοκίαν κατά τά έτη 1926—1927 

μετά συγκινήσεως ενθυμείται τον έκριζαιθέντα ελληνικόν πληθυσμόν καί 

αναφέρει τάς έπελθουσης ήδη καταστροφάς εις τούς παλαιούς ναούς, (τών 

περιοχών Σινασοΰ, ϋ]ΰΐιιί1 καί Οιιευτέππ). Λυπηρότερα ακόμη είναι ή 

μετατροπή εις περιστερεώνας δύο έκ τών μεγαλύτερων καί σπουδαιοτέρων 

καί διά τήν αρχιτεκτονικήν των, όπως καί διά τάς έν αΰταΐς τοιχογραφίας 

καππαδοκικών εκκλησιών Βίπιείε ΚίΗδδέ, Κίΐϊδδέ καί καθεξής. 

Ό πατήρ άΰ ^Γρίι&ηϊοη εις τό κείμενον τοΰ β'. τούτου μέρους τοΰ Α'. 
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τόμου εξετάζει τόννέον ναόν τοΰ Τοηα&Ιε,τούς τρεις σταυροειδείς μέ τροΰλλον 

ναούς: ζ^δΓΒΐιΙοη, Είτπαίε καί Τοίαειτεςίε, τους εξ επιγραφών χρονολογού¬ 

μενους ναούς του Τοίι&υοίι-Ιη και διάφορα παρεκκλήσια περί τούς ναούς 

αυτούς καί τάς περιοχάς τοΰ Ζίΐνέ, ένθα και ό τάφος τοϋ Συμεών Στυλίτου 

ΟαΙΗ Βετε. Των μνημείων τούτων εξετάζεται ή αρχιτεκτονική καί περιγρά- 

φονται έκτενώς αΐ άξιολογώταται τοιχογραφίαι των, ών γίνεται ή ερμηνεία 

από άπόψεως: διατάξεως, κύκλων εικονογραφίας καί τεχνοτροπίας. Καίτοι δέ 

ό σ. άγγέλει δτι εις νέον ιδιαίτερον τόμον πρόκειται νά κάμη εύρειαν συγ¬ 

κριτικήν έρευναν καί χρονολόγησιν, δεν παραλείπει καί εις τον περιγραφικόν 

τούτον τόμον νά κάμη τάς σπουδαιοτέρας συγκρίσεις καί νά δώση χρήσιμα) 

τάτας χρονολογίας, τοσοΰτο μάλλον καθ3 δσον περί τού σπουδαιότατου ζητή¬ 

ματος, τής χρονολογίας των μνημείων, είχε κάμει ό σ. λίαν ένδιαφέρουσαν 

άνακοίνωσιν καί εις τό εν Άθήναις συνελθόν τφ 1930 Γ'. Διεθνές Συνέ- 

δριον των βυζαντινών σπουδών, δημοσιευθεΐσαν έν Εοΐιοε ά’ Οπεπέ, τόμ. 

34 (1931) Ν° 161 σελ. 5-27 υπό τήν επιγραφήν: «Εα εΐιτοηοΐοομε θεε 

ρεΐπέατεε Οαρραάοεε». 

"Ενεκα τής σπουδαιότητος, τήν οποίαν ενέχουν διά τήν καθόλου ιστο¬ 

ρίαν τής βυζαντινής ζωγραφικής αί καππαδοκικαί τοιχογραφίαι, παρέχομεν 

άνάλυσίν τινα τής εργασίας τοΰ πατρός άε ^τρίιειηίοη. 

Ό συγγραφεύς εις τό νέον του έ'ργον συσχετίζει τάς ?.αμπράς τοιχογρα¬ 

φίας έν Τοεμιαίε (αϊτινες είναι πλουσιώτεραι εις τάς σκηνάς έν συγκρίσει 

προς τον αρχαϊκόν κύκλον τον έξετασθέντα εις τό πρώτον μέρος τοΰ τόμου 

τούτου καί πολύ άνώτεραι από άπόψεως τεχνοτροπίας) προς τά ελεφαντοστά 

τού 10- 11ου αίώνος τής σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως καί χρονολογεί 

αύτάς ώς έργα τών μέσων τού 10ον αίώνος. Εΐς τήν χρονολόγησιν αυτήν 

βοηθεΐται ό σ. από τάς τοιχογραφίας τού Τεΐιαιιείι-Ιη τάς ακριβώς χρονο¬ 

λογουμένας εις τό έτος 964 ένεκα τής επιγραφής καί τών προσωπογραφιών 

τού αύτοκράτορος Νικηφόρου καί τής Θεοφανούς έν τή άψΐδι τής προθέσεως. 

Τάς τοιχογραφίας τοΰ Ναού τού Τείΐίΐιιοΐι-Ιπ, αν καί κατωτέρας από 

άπόψεως τεχνοτροπίας, θεωρεί ό π. άε ^τρίκιηϊοη ώς έξαρτωμένας ίσχυ- 

ρώς έκ τής τοιχογραφήσεως τών δύο ναών του Τοφί&ΐε, διό καί αί τοιχο- 

γραφίαι τής νέας εκκλησίας τού Τοηα&Ιε πρέπει νά προηγήθησαν ολίγα 

έ’τη τού Τεΐιαιιείι-Ιιι. 
Αί άξιολογώταται. τοιχογραφία τών τριών σταυροειδών μέ κίονας καί 

τρούλλους ναών (ζ)&Γαη1ες[, Εΐηιαίε καί Τοίιετεςίε) έξαρτώνται καθαρτοτε- 

ρον άκόμη από τήν Κωνσταντινούπολην δπως καί ή αρχιτεκτονική των. Αί 

σκηναί είναι μεμονωμένοι καί οχι συνεχείς εις ζώνας, ή δέ τεχνοτροπία δει¬ 

κνύει πολλήν ομοιότητα προς τά έργα τής μνημειώδους τέχνης τού 12ου αΐώ- 

νος τού Βυζαντίου, διετηρεΐ δέ ελάχιστους από τούς καθαρώς καππαδοκικούς 

χαρακτήρας. 

Βιβλιοκρισία. 

Εις τό σημείον όμως τούτο θά επιτροπή νά παρατηρησωμεν, δτι, άν 

καί έν συγκρίσει προς τον αρχαϊκόν κύκλον τής Καππαδοκίας αι τοιχογρα¬ 

φία ι τών τριών σταυροειδών ναών δεικνύουν πολύ άνωτέραν και σοφωτέραν 

τέχνην, καθ' εαυτά όμως τά καππαδοκικά ταύτα έργα έχουν τούς χαρακτήρας 

τής γραφικότητος, τής χάριτος, τών ορθών άναλογιών, τής εύρυτητος τής 

συνθέσεως καί τού προοπτικού βάθους εις πολύ μικρόν βαθμόν, επικρατούν 

δέ εις ταύτα οι χαρακτήρες εκείνοι, τούς οποίους έσυνηθήσαμεν νά λέγωμεν 

ανατολικούς, ήτοι: συμμετρία καί ισχυρά διακοσμητικότης καί εις τήν διάταξιν 

καί εις τά πρόσωπα, τονισμός διά τοΰ μεγέθους τού κυρίου προσώπου, 

μετέωροι στάσεις, άτινα παρατηροΰμεν καί εις τήν βυζαντινήν τέχνην τής 

Ιταλία; τον 11ον καί 12ον αιώνα. Ή έλλειψις ξηρότητος, οί βαθμιαίοι ενια¬ 

χού τόνοι καί ή καλή σχεδίασις τού γυμνού είναι φανεραί έπιδρασεις τού 

Βυζαντίου, έν τούτοις οϊ χαρακτήρες οΰτοι δέν είναι άρκετοί διά νά συνδέσω- 

μεν απολύτως τά καππαδοκικά ταύτα έργα μέ τήν ελληνιστικήν τέχνην τής 

πρωτευούσης, διότι τότε χάνομεν τό μέτρον τής συγκρίσεως. 

Πλήν τής τόσον πολυτίμου πλήρους καί έκτενεστάτης σειράς τών ευαγ¬ 

γελικών σκηνών τών ναών τούτων τής Καππαδοκίας τού 10ου καί 11ου αιώ- 

νος σπουδαίοι ένεκα τής αρχαιότητάς των είναι καί άγιογραφικαί σκηναί έκ 

τού βίου τοΰ "Αγίου Βασιλείου εις τον ναόν τού Τοφίαίε τού "Αγίου 

Γεωργίου εΐς τον ναόν του ζ^αταπίεςί και τού Συμεών τού Στυλίτου εις τό 

επ’ δνόματι αυτού παρεκκλήσιον παρά τό Ζΐΐνέ. 

Άξιολογώτατον είναι τέλος τό πλουσιώτατον επιγραφικόν υλικόν τών 

ναών τούτων, δπερ εξετάζεται υπό τοΰ π. άε ^τρίι. μετά παραδειγματικής 

άκριβείας από άπόψεως παλαιογραφίας, ορθογραφίας καί περιεχομένου1 

πλεΐσται τούτων αποδίδονται καί μέ πανομοιότυπα. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Οι. ΟΐβΗΙ, Ρα ρβίηίητβ όγζαηϋηε, Ρατίε, 1932. ("Εν τη σειρά τών νπό 

την διενθννσιν τον ΌΐεΜ δημοσιευμάτων της ΙΡήίοιτε άβ Γα-τί δ^ζαη- 

Ιΐΐ7Ί χορηγία της Λ- εαάβιιιιε άε$ ΙτιεετίρΗοη^ βί ΒεΙΙβε ΙβΙΙτεα - Ροη- 

άαίϊοη Ε. Ρϊοί - υπό τον εκδοτικού οίκου Ο. Υαη Οεεί). Εις σχήμα 4ου 

κείμενον έκ σελ. 115 και εικόνες, έκτος κείμενον, εις 97 πινακο,ς. 

Ό Οΐι. Όίεΐιΐ, ό γνωστότερος παρ’ήμΐν ξένος βυζαντινολόγος, τον όποιον 

πρό τίνος καί ή "Ακαδημία Αθηνών άνεκήρυξε ξένον έταΐρον, διά τάς μεγά¬ 

λα; υπηρεσίας του προς τήν μετά τοΰ Βυζαντίου συνδεομένην έρευναν κόΒ 

τήν προς τήν Ελλάδα αγάπην, έπλούτισεν εσχάτως τον κύκλον τών βυζαντι¬ 

νών σπουδών διά νέου συνολικού περί τής βυζαντινής ζωγραφικής έργου. 



Α. Γ. Σιοτηρίου 

Εις τό νέον τούτο βιβλίον του ό Βίθΐιΐ αναπτύσσει την εξέλιξιν τής 

βυζαντινής ζωγραφικής εις τά τρία αυτής είδη, ήτοι εις τοιχογραφίας και 

μωσαϊκά, εις μικρογραφίας χειρογράφων και εις φορητάς εικόνας, δημιουρ¬ 

γών ούτω τρία κεφάλαια, ένθα εκθέτει μέ συντομίαν καί θαυμαστήν καλλιέ¬ 

πειαν, ζωηρότητα καί ακρίβειαν και μέ εκλεκτήν καί άφθονον εικονογράφησήν 

ο,τι καλύτερον έχει νά επίδειξη ή βυζαντινή τέχνη. 

Ή διάταξις τής ύλης έχει οΰτω: προτάσσεται κεφάλαιον, ένθα εκτίθενται 

τά θέματα καί αί πηγαί των θρησκευτικών παραστάσεων, ή διάταξις 

αυτών κατά τάς διαφόρους έποχάς ή κατά τούς μεγάλους σταθμούς των, 

ή έξέλιξις τής τεχνοτροπίας τών βυζαντινών μωσαϊκών καί τοιχογρα¬ 

φιών, μέ χαρακτηρισμούς τής τέχνης εκάστης περιόδου καί μέ παράθεσιν 

όλης τής σειράς τών κυριωτέρων γνωστών μνημείων, καθ’ ήν ό συγγραφεύς 

λαμβάνει ύπ’ δψιν καί τάς νεωτέρας εκδόσεις (Ρωσσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας 

καί Ελλάδος), εξ ών προέρχονται καί πολλαί έκ τών λαμπρών εικόνων άς 

παραθέτει. Ακολουθεί τό περί βυζαντινών μικρογραφιών κεφάλαιον μέ 

τήν εξέτασιν τών σχετικών προς αύτάς προβλημάτων, καί τέλος επιτάσσεται 

τό περί φορητών εικόνων κεφάλαιον. 

Ή μέθοδος τού βιβλίου είναι αξιόλογος. Τό σύντομον κείμενον ανα¬ 

πτύσσεται χωρίς νά διακόπτεται από περιγραφάς καί παραπομπάς τών εικό¬ 

νων, αίτινες είναι συγκεντρωμένοι εις πίνακας εις τό τέλος, προηγείται δε τών 

πινάκων σύντομος περιγραφή εκάστου. Εις τάς εικόνας εγένετο ή άρίστη 

δυνατή εκλογή τών σπουδαιοτέρων καί άντιπροσωπευτικωτέρων μνημείων 

τών διαφόρων χωρών καί εποχών, θίγονται δέ καί τά προβλήματα τών σχο¬ 

λών, τής σχέσεως Ιταλίας καί Βυζαντίου κλπ. 

Ούτω τό νέον βιβλίον τού ΟΗ. Βίοΐιΐ είναι από τά άρτιώτερα γενικά 

έργα περί βυζαντινής τέχνης, δπερ ειδεν εσχάτως τό φώς, προωρισμένον 

δι’ εύρύτερον αναγνωστικόν κοινόν καί γεγραμμένον μέ τήν άνεγνωρισμένην 

ζωηρότητα καί τό αριστοτεχνικόν ύφος τού συγγραφέως. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Ο. ΒαΙε, Σαχ 6°-Ιίϊβ5 βί ιηοηα$ίβτ6$ ιηοΐάανβζ άβ$ XΥΙΙ-ΧVII 5. 

Βηαχτβχί, 1933 (Κείμενον ρουμανιού σελ. 594 και περαηψις γάλλιού 

σελ. 43, μετά 1035 σχεδίων καί εικόνων, εντός τον κείμενον). 

Ό γνωστός ρουμάνος ακαδημαϊκός άρχιτέκτων καί ιστορικός τής τέχνης 

κ. Βοΐδ, δστις έχει πλουτίσει τά ρουμανικά γράμματα διά σπουδαιότατων 

μέχρι τούδε μελετών άναφερομένων κυρίως εις τήν αρχιτεκτονικήν τών παλαιών 

μνημείων τής Ρουμανίας, άλλα καί άλλων χωρών τής Χερσονήσου τού Αίμου 

(ώς τών μνημείων: Μεσημβρίας, ’Άθω κλπ.), συνεχίζων τάς έρεύνας του περί 
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τής αρχιτεκτονικής τών ναών τής Μολδαυΐας, μετά τήν έκδοσιν τών ίδρυθέν- 

των επί Μεγάλου Στεφάνου καί ολίγον μετ’ αυτόν ναών καί Μονών («Εοδ 

6»Ηδ68 ό’ Είΐβπηο 1ε ΘγηικΒ «Εοδ έ^ΐίδββ εΐ ίεδ πιοηβδίέτοδ ΜοΙ- 

άεινοδ άιι XVI δ.), συμπληροΐ εφέτος διά τού νέου του έργου τάς περί τ<ύν 

αρχαίων εκκλησιών τής Μολδαυΐας μελέτας του, παρακολουθών τήν τέχνην 

των μέχρι τών αρχών τού 19ου αιώνος, οπότε, λέγει, λήγει ή ιστορία τής 

αρχαίας ρουμανικής αρχιτεκτονικής. Ώς συμπήρωμα τών μελετών τούτων 

υπόσχεται νά έκδώση μετ’ ολίγον καί τά ξύλινα ιδρύματα τής Μολδαυΐας, έξ- 

όχως ενδιαφέρον κεφάλαιον τής ιστορίας τής τέχνης τών παραδουνάβιων 

επαρχιών. 

Ή ακριβής αρχιτεκτονική άνάλυσις 95 εκκλησιών καί 30 Μονών, ή 

μεθοδική κατά τύπους κατάταξις ως προς τάς λεπτομέρειας των, ήτοι, τού 
βήματος, τού κυρίως ναού,'τών ναρθήκων, τών θυρωμάτων, τών τάφων κλπ. 

ή άναζήτησις τών προτύπων καί τών ανατολικών ή δυτικών επιδράσεων, ώς 

καί ή έπιτασσομένη έπισκόπησις: ζωγραφικής, μικροτεχνίας, επιγραφών, ονο¬ 

μάτων τεχνιτών κ.ά. καθιστώσι τό έργον τούτο έξόχως ενδιαφέρον. Θά επι¬ 

τροπή μόνον νά παρατηρήσω μεν, δτι διά τινα μνημεία ζωγραφικής ιδία καί 

μικροτεχνίας τών ναών καί μονών μετά Ιλληνικών επιγραφών ευχής έργον 

θά ήτο νά έδίδοντο πλειότεραι πληροφορίαι καί δικαιότεροι χαρακτηρισμοί. 

Γ. α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Άγα&αγγέλον Ξηρονχάκη, Αί σύνοδοι τον Γερόλαμο Λάντο (1467-1474- 

1486). 5Εν 'Αθήναις τνποις «Φοίνικος» 1933 8° σ. 103. 

Ό άρχιμ. Ξηρουχάκης, Ιοοίοτ τού Πανεπιστημίου τής Βιέννης, γνωστός 

καί εξ άλλων δημοσιευμάτων του, ώς λ.χ. τού Κρητικού πολέμου τού Μαρί¬ 

νου Τζάνε Μπουνιαλή, τού περί πολιορκίας τής Μάλτας ποιήματος τού Κρη- 

τός Άχέλη καί τής περί τού Καστροφύλακος (1583) μελέτης του εις τό ανω¬ 

τέρω βιβλίον του πραγματεύεται περί τριών τοπικών συνόδων τών λατίνων 

επισκόπων καί κληρικών Κρήτης, λαβουσών χώραν κατά τον ΙΕ" αιώνα, ών 

τά πρακτικά άνεύρεν εις τό εν Βενετία Μιΐδεο Οίνίοο (Μίδθ€ΐΐ3Τΐθ3, Οοόίοί 

Οογγογ Ν. 1211). 

Είναι γνωστόν οτι ή Κρήτη, περιελθοΰσα εις τούς ενετούς, έστερήθη 

τών όρθοδόξιον επισκόπων της, καί δτι τό εν τρίτον τών φέουδων της έδόθη 

εις τήν καθολικήν εκκλησίαν. Οι αν ευ ποιμνίου επίσκοποι έσχόλαζον ώς 

ασφαλείς τιμαριούχοι εις τήν Ιταλίαν καί σπανιώτερον διέτριβον εις τάς 

έδρας των, άφ’ ου ή έκμίσθωσις τών φεούδων των — επισκοπών — παρείχε 
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τά μέσα τής διαβιώσεως ταυ της. Συγχρόνως ό λαός κατήρχετο από απόψεως 

πνευματικού επιπέδου, διότι ορθόδοξος κλήρος ανώτερος δεν ύπήρχεν εις την 

νήσον, ό δε εντόπιος ή το αγράμματος και μεστός κακών. Άλλα και επί του 

ορθοδόξου πρωτοπαππά του Χάνδακος ήσκει εξουσίαν ό λατΐνος αρχιεπίσκο¬ 

πος, υποχρεών αυτόν ν’ άναγινώσκη τάς αποφάσεις τής εν Φλωρεντία συνό¬ 

δου περί ένώσεως, ν’ ακόλουθή εις ωρισμένας τών ποίωπληθών λιτανειών 

τοϋ λατινικού κλήρου κλπ. Ό ενδόμυχος πόθος του λατινικού κλήρου ήτο 

βεβαίως ό έκλατινισμός του λαού, ή τουλάχιστον ή ουνιτοποίησις τής ορθο¬ 

δόξου εκκλησίας. Άλλ’ ή ένετική εξουσία δεν ήτο σύμφωνος εις τάς προσηλυ¬ 

τιστικός αυτάς τάσεις του Βατικανού, αϊτινες τή έγέννων πράγματα καί επρο- 

στάτευε τούς υπηκόους της, οί όποιοι δεν τή ήσαν δλιγώτερον πιστοί, επειδή 

ήσαν ορθόδοξοι. Ή τάσις αυτή τής άντιστάσεως εις τάς επιθέσεις τοΰ Βατι¬ 

κανού γίνεται πλέον αισθητή κατά τά τέλη τού ΙΣΤ', δτε ό νομοδιδάσκαλος 

Σάρπη ήρμήνευσεν υπέρ τών Κρητών ορθοδόξων κατά τρόπον πολύ φιλελεύ¬ 

θερον τάς διατάξεις τής δημοκρατίας τού Άδρία. 

Ή στάσις τής Ένετίας εις το εκκλησιαστικόν ζήτημα, άπετέλεσε σοβα¬ 

ρόν επιστημονικόν πρόβλημα, εις τό οποίον άλλος έλαβε τήν μίαν, καί άλλος 

τήν άλλην θέσιν. Ό δρ. Ξηρουχάκης (ορθόδοξος κληρικός, επηρεασμένος 

φυσικά από τήν ιδιότητά του αυτήν, φαίνεται πεπεισμένος δτι ή Ένετία ήτο 

μισαλλόδοξος, έπιδιώκουσα τον έκλατινισμόν τών Κρητών καί μή έπιτυχούσα 

τούτου ποτέ, διά λόγους τούς οποίους εκθέτει. Απεναντίας, νομίζει, δτι οί 

ένετόκρητες ήσπάσθησαν τήν ορθοδοξίαν καί κατώρθωσαν νά επικρατήσουν 

μέχρι τέλους. 

Τών συνόδων τού λατινικού κλήρου, αϊτινες συγκροτούνται εις Χάνδακα, 

τώ 1467 ή πρώτη, τώ 1474 ή δευτέρα καί τφ 1486 ή τρίτη, προεδρεύει ό 

από τού 1459 αρχιεπίσκοπος Κρήτης Γερόλαμος Λάντος, ό από τού 1473 

τιτουλάριος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τάς απασχολούν δέ, ώς ήτο 

φυσικόν, ούχί ζητήματα δογματικά, δΐ’ ά δεν ήτο άρμοδία μία επαρχιακή 

εκκλησιαστική σύνοδος, αλλά ζητήματα εκκλησιαστικής τάξεως, οίον περί τών 

προσόντων χειροτονίας καί καθηκόντων τών κληρικών, περί επισκευής εκκλη¬ 

σιών, περί τών υποχρεώσεων τών λαϊκών, περί άπαγορεύσεως εθίμων κ. τ. δ. 

Τοιαύτας διατάξεις ήπιωτέρας ή αύσιηροτέρας είχον έκδώσει συνοδικώς οι 

αρχιεπίσκοποι θύρσος Δελφίνος τφ 1349, Μάρκος Ίουστινιάνης τψ 1392, 

Φαντΐνος Βαλέριος τφ 1425, Φαντΐνος Δάνδολος τφ 1444 καί ό ί'διος ό 

Λάντος τφ 1459. 

Έν αρχή ό συγγραφεύς παρέχει συνοπτικώς περίληψιν τών θεμάτων, 

μέ τά όποια ήσχολήθησαν αί συνοδοί, ειτα δέ τά πρακτικά αυτών, μεταφρά¬ 

ζουν εις τήν ελληνικήν εκ τής λατινικής. Παρενθέτει δέ καί τάς ιδίας κρίσεις 

καί παρατηρήσεις, συμπληρών τά κενά διά μαρτυριών άλλων συγγραφέων 

άσχοληθέντων μέ τήν έκκλ. ιστορίαν (Ενα Τομ π.Χ.). Έκ τών πρακτικών 
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μανθάνομεν, εκτός τών κατά τόν αρχιεπίσκοπον, καί τά περί 13 επισκοπών 

άνηκόντων εις 9 επίσκοπός (έκ τών 12, αϊτινες θά ύπήρχον) ήτοι τού Μυλο- 

ποτάμου Ίωάννου (1467 Όκτώβρ. 1474 Νοέμβρ.), τού Κισάμου Εμμανουήλ 

(1467 Όκτ.), ον διεδέχθη ό Κισάμου Θωμάς (απαντάται 1474 Νοέμβρ.). Περί 

τού Τεραπέτρας Ίοιάννου (1467 Όκτ., 1474 Νοέμβρ.), δν διεδεχθη ό Γερό- 

λαμος (1468 Όκτ.), Σητείας Τωάννου (1467 Όκτ.), δν διαδέχεται ο Λέων 

(1474 Νοέμβρ.), Αρκαδίας Μάρκου (1467 Όκτ., 1486 Όκτώβρ.), Χερρονη- 

σου Μάρκου (1467 Όκτωβ., 1474 Νοέμβρ ), Άγιας (Χανιών) Μιχαήλ (1467 

Όκτ., 1474 Νοέμβρ.), ον διεδέχθη ό Αντώνιος (1486 Όκτ.). Τού Καλαμώ- 

νος Άλελάνδρου Κουναρίνη (1467 Όκτ., 1486 Οκτ.) καί τέλος τού Αρίου 

Φιλίππου (1474 Νοέμβρ.). Τκανά τών ονομάτων τούτων δεν ήσαν γνωστά 

άλλοθι, ώς μέ πείθει ό δημοσιευθείς κατάλογος υπό Ροΐίοε άζ Ρείίίηεο ι. 
Αλλά καί έκτος τής καθαράς θεολογικής των καί ιστορικής αξίας καί 

άλλως μάς διαφωτίζουν αϊ διατάξεις αύται ώς προς τήν κοινωνικήν λ. χ. τής 

Κρήτης κατάστασιν κατά τόν ΙΕ'. αιώνα καί παλαιότερον, αφού περιέχουν 

διατάξεις σχετικάς μέ τήν τοκογλυφίαν (σ. 62,99), απαγορευτικάς γάμου (σ.65,70 

κ.ε.), ταφής (σ. 66-7), περί έκπαιδεύσεως (72,74). Καί λαογραφικαί ειδήσεις 

δεν είναι σπάνιαι. Περί ενδυμασίας π.χ. «Οί κληρικοί δέον νά φερωσιν 

ένδυμα ευπρεπές καί σεβάσμιον, δχι μέ χρώματα κόκκινα, κίτρινα, πρά¬ 

σινα, κ.τλ. ούτε υποδήματα μέ μετάλλινα κομβία, ή μέ χρυσήν πόρπην ή 

άργυρόν, ουδέ νά φέρωσι δακτυλίδια, εϊ μή μόνον ευσχημοσύνης ένεκεν τά 

τού αξιώματος των» (σ. 39). 

Μανθάνομεν οτι τήν ημέραν τών Θεοφανείων ετελεΐτο έν Κρήτη ή 

εορτή τού Άστέρος, εις άναπαράστασιν τής προσκυνήσεως τών Μάγων. 

Κατ’ αυτήν οί ιερείς «περιφέρονται μετημφιεσμένοι καί επί υποζυγίων καθή- 

μενοι καί βέβαιοι δτι δεν άναγντορίζονται ευκόλως... προβαίνουν εις ασχή¬ 

μιας άπαδούσας εις τό αξίωμά των καί εναντίον τών κανόνων τής εκκλησίας» 

(σ. 42). Επίσης ιιανθάνομεν οτι οι ίδιοι έβάδιζον μέ κόμην φθάνουσαν κάτω 

τού άνω μέρους τών ώτων καί μέ ράσον ανοικτόν πέραν τού ήμίσεος τού 

πήχεως, δτι ύψωνον τά μανίκια τού ράσου των μέχρι τού άγκώνος, κατά τό 

έθος τών λαϊκών (σ. 43). "Οτι κατά τάς κηδείας προσεκάλουν μοιρολογίστρες, 

δτι τάς νεκράς έξέφερον λυσίκομους, πολυτελώς ένδεδυμένας και ακαλύπτους, 

θέτοντες εις τούς τάφους των τιμαλφή καί μεταξοπά (σ. 70- 71). 

Μικράς μόνον παρατηρήσεις μεθοδολογικός θά κάμωμεν διά δεύτε- 

ρεύοντά τινα σφάλματα τού συγγραφέως. Ούτω νομίζομεν δτι η άνάμειξις 
τού κειμένου τών συνοδικών αποφάσεων και τών ιδάον του παρατηρήσεων 

επιφέρει αταξίαν τινά καί δτι έδει τήν παράθεσιν τού κειμένου νά έπακολου- 

1 Ρ εϊ ΐ ο 6 ά& Ρ611ΪΠ6 0, Χρονολογ ία ι τών επισκόπων έν Κρήτη. Δελτίον Κ. Φ. Σ. 

Α' σ. 13-δ· Χανιά 1927. 
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θήσουν τά σχόλια, αν δεν ήθελεν ό συγγραφεύς νά τμ θέση έν ύποσημειώ- 

σεσι. Ομοίως παρατηροΰμεν δ π δροι πνές δηλωτικοί ώρισμένων αξιωμάτων 

καί εννοιών μετά φέρονται έκ της λατινικής εις την ελληνικήν διά λέξεων ούχί 

αντιστοίχων. Δεν γνωρίζομεν π.χ. τί θά εΐπη δήμος (ή σημερινή έννοια του 

δήμου δσον καί ή ρωμαϊκή καί ή αρχαία ελληνική δεν ύπήρχεν κατά τον 

ΙΕ αιώνα), προεστός (προεστώς, ϊσως εγγενής), κανονικός -άτον, βικάριος, 

επίτροπος καί αλλα τινά. Έδει ό συγγραφεύς νά ΰποσημάνη καί τούς λατι¬ 

νικούς ορούς, ών είναι γνωστόν τό περιεχόμενον. 

Ή δ5 έν τελεί τής εργασίας του παρέκβασις (σ. 84 κ.έ.) έν ή πραγμα¬ 

τεύεται περί τών άποτυχουσών προσπαθειών τής Ρώμης νά έκκαθολικίση την 

Κρήτην, περί τών δοκιμασιών του ελληνικού κλήρου, καί περί τής προστα¬ 

σίας τών Κρητών υπηκόων ενετών υπό τής μητροπόλεως, προσθέτει μέν 

πολλά εις τάς ήμετέρας γνώσεις, ήδΰνατο όμως, διά την τήρησιν τής συνοχής 

τού δλου έργου, ν5 άποτελέση ίδιον θέμα καί μελέτην. Ό δρ. Ξ. δεν είναι 

βεβαίως συστηματικός ίστοροδίφης, πολλώ μάλλον ιστορικός, καί τά συμπε¬ 

ράσματα του δΰνανται νά συζητηθούν, όταν μάλιστα γνωρίσωμεν περισσό¬ 

τερός έκ τών πηγών άλλ* ή μακροχρόνιος εργασία του, μακράν τής πατρίδος 

ευρισκομένου, τόσον χρήσιμος διά τήν συγγραφήν τής γενικωτέρας κρητικής 

ιστορίας, αληθώς μάς συγκινεΐ, ώστε νά τον εύγνωμονώμεν. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΙΣ 

Αγαϋαγγέλον Ξηρονχάκη, αρχιμανδρίτου, Ή έν Κρήτη επανάσταοις τον 

1363'1366 και τδ διοικητικόν ούστημα τής Βενετίας απέναντι τών κοι¬ 

νωνικών τάξεων και τής έκκληοίας κατά την μακράν περίοδον τής έν τή 

νήοφ κυριαρχίας αυτής (1211 -1669). "Αλεξάνδρεια, Πατριαρχικόν Τνπο- 

γραφεϊον 1932 12° ο. 95. 

Ό δρ. Ξηρουχάκης, έξακολουθών τάς υπέρ τής πατρίου κρητικής ιστορίας 

έργασίας του, άνετΰπωσεν έκ τού Έκκλ. Φάρου Αλεξάνδρειάς τήν υπό τον 
ά'νο) τίτλον μελέτην του. 

Μετά γενικήν τινα άπαρίθμησιν τών ιστορικών περί Κρήτης μελετημά- 

των, ό συγγραφεύς κατ’άρχάς εξετάζει τά τής έπαναστάσεως τού 1363-6, 

καθ’ήν άνεκηρΰχθη έν Κρήτη ή δημοκρατία τού αγίου Τίτου, έξιστορών τά 

πολεμικά γεγονότα, τάς διπλωματικός τής μητροπό?ιεως ένεργείας καί τήν 

έκβασιν τής όλης υποθέσεως. Αίτιυλογών τάς κρητ. επαναστάσεις, αποδίδει 

αύτάς εις τήν ανισορροπίαν τών ένετικών αρχών έν τή νήσφ καί τήν κακο- 

διοίκησιν καί τάς μεγάλας αδικίας καί πιέσεις τών εύγενών πατρικίων (σ. 17) 1. 

] Κατά τήν γνώμην μου καί ή έπανάατασις τοΰ 1863 καί άλλαι αιτίαν έχουν τήν 

μειονεκτικήν θέσιν τών έν Κρήτη φεουδαρχών (εύγενεΐς Ενετοί, εύγενεΐς Κρήτες) έναντι 
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Πλήν τών έκδεδομένων χρονικών καί τών σχετικών τμημάτων τών ένετικών 

ιστορικών, ό συγγραφεύς χρησιμοποιεί τό χρονικόν τού προβλεπτού Νικολάου 

Τρεβιζάν, έξ οΰ μανθάνομεν τά τής έπαναστάσειος εΤς τάς Δυτικάς Επαρ¬ 

χίας (καί δή τά Σφακιά) 4 

Καθ’ ημάς ή σΰνθεσις ιστορίας γεγονότων, ώς ή άνακήρυξις τής δημο¬ 

κρατίας τού 'Αγ. Τίτου προϋποθέτει τήν γνώσιν τών σχετικών πηγών, αύτου- 

σίως έκδεδομένων. Τούτου μή έπιτευχθέντος, πάσα εργασία θέλει είσθαι 

ατελής καί, ώς προς τά σεμπεράσματά της, υποκειμενική. 

Άπό τής σ. 39 κ.ε. ό συγγραφεύς εξετάζει τά τών κοινωνικών έν Κρήτη 

τάξεων, τά τής καταστάσεως τού λατινικού καί ελληνικού κλήρου καί τά τού 

διοικητικού συστήματος. Ημείς εχομεν σοβαράς αντιρρήσεις εις τό τμήμα 

τούτο τού βιβλίου, δπου, νομίζομεν, δεν διασαφηνίζονται τά ζητήματα μέ τά 

όποια ήσχολήθη ό συγγραφεύς. Διότι άλλως άντελήφθημεν εν τή μελέτη 

τών πηγών τήν φεουδαρχικήν σύστασιν τής κοινωνίας κατά τούς χρόνους τής 

ενετοκρατίας καί τό διοικητικόν σύστημα καί τήν αποικιακήν πολιτικήν τής 

μητροπόλεως 2. ’Άν δέ παραδεχθώμεν τάς γνώμας τοΰ συγγραφέως περί τής 

εκκλησιαστικής πολιτικής τής ένετίας έν Κρήτη, δεν γνωρίζω πώς θά έξηγή- 

σωμεν τήν ακμήν της ελληνικής εκκλησίας τής μεγαλονήσου πατά τά τέλη 

τού ΙΣΤ' καί τό πρώτον ήμισυ τού ΙΖ' αίώνος δτε, ένθεν μέν άναδεικνύονται 

τών έξ Ένειίας πεμπομένων ενετών φεουδαρχών. Ένώ εις τάς αρχαίας Άβήνας π. χ. οι 

κληρούχοι διετήρουν τά μητροπολιτικά των δικαιώματα, ή Ένετία δχι μόνον δεν άνε· 

γνώριζε τοιαϋτα εις τούς έν Κρήτη έκ τών σπλάγχνων της εύγενεΐς, αλλά καί τάς διοι¬ 

κητικός καί στρατιωτικός θέσεις τής νήσου έμοίραζεν είς τούς ίδιους της πολίτας. Ουτώ 

ένετικής εύγενείας ή κρητικής εύγενείας Κρής φεουδάρχης δέν ήδύνατο νά γίνη δούκας 

ή κονσιλιάριος ή αρχιστράτηγος ή ρέκτωρ ή ναύαρχος ή ταμίας έν Κρήτη. Τάς θέσεις 

αύτάς είχον οί εύγενεΐς τής μητροπόλεως. Οϊκοΰεν εννοείται οτι είς τάς μεταξύ τών 

φεουδαρχών διαμάχας έλάμβανεν έστιν οτε καί ό λαός μέρος, διά νά έκδηλώση τήν 

απέχθειάν του προς τούς κατατυραννοϋντας αυτόν φεουδάρχας, άλλ* ή θέσις τοΰ λαού 

θά ήτο πάντοτε θέσις δουλοπαροίκου, οίαδήποτε καί άν έπήρχετο λύσις. 

1 Ό συγγραφεύς δέν έχει ΐδει τήν μελέτην τοΰ Σπ. Θεοτόκη, Ή Κρητική απο¬ 

στασία τοΰ 1363. Ήμερολόγιον Μεγ. Ελλάδος 1928, σ. 249 κ.έ., όπου δίδεται περίληψις 

τοϋ χρονικού τοΰ Τρεβιζάν,Όμοίως δέν έγνώριζε τήν μήπω έκδοΘεΐσαν (όταν συνέγραφε 

τήν μελέτην του) εργασίαν τοϋ αύτοΰ Σπ. Θεοτόκη, Ή δήθεν αφορμή ή προκαλέ- 

σασα τήν αποστασίαν τής Κρήτης κατά τό 1363. Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών 

Η' 206-13, Άθ. 1931. 

2 Ό συγγραφεύς δέν έλαβεν ύπ’ δψιν, έξετάζων τά περί κρητικής εύγενείας, τήν 

εργασίαν τοΰ Οετίπηά, Βα ιιοόίεδδε ΟτέΙοϊδβ, Ρετϊδ 1907 καί τήν ήμετέραν τό χρυ- 

σόβουλλον τών Κομνηνών, Δελτίον Κ. Δ. Σ. Α', Χανιά 1928 σ. 65-85. Όμοίως, έξετάζων 

τό διοικητικόν σύστημα, ήγνόησε τά υπό τοϋ Τϋοηιαδ δημοσιευθέντα έγγραφα: Όίε 

δΐίεβίεπ νεΓΟΓάπητι^επ άετ νεηεζί&ηετ ίίΐτ Απ<>;είε"εη1ιείΐεη Μϋηεΐιεπ 1873 καί Οοηι- 

ηιϊδδϊοη άεε Οο^εη Αηάτε&δ Όπηάοίο ίίΪΓ άΐε Ιπεεί θείε, νοτη ^Ιατε 1350. Μϋηεϋεη 

1877 (Πρακτικά τής Βαυαρικής Ακαδημίας XIII καί XIV). 
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μεγάλοι ίεράρχαι καί θεολόγοι (Μελέτιος ο Πηγάς, Μάξιμος ό Μαργούνιος, 

Γεώργιος Μαραφαράς), ένθεν δέ άναδιοργανοΰται ό μοναχικός βίος καί ακμά¬ 

ζει ή τέχνη (Γαβριήλ Πανιόγαλος, οικογένεια Τζαγκαρόλων κλπ.). 

Παρά τα μειονεκτήματά του ταϋτα, τό βιβλίον του δρ. Ξηρ., τό πρώτον 

επί τοϋ ειδικού τοΰτου θέματος, παρέχει εις τον μελετητήν πληθύν αξιόλογων 

πληροφοριών καί ειδήσεων, είς τό β' μέρος του δέ άναπληροί παρ’ήμΐν τήν 

έλλειψιν βιβλίου αντικειμενικοί περί τής εκκλησίας τής Κρήτης επί Ενετο¬ 

κρατίας, αφού τό βιβλίον τής Ενα Τεα (ίταλιστί), κρίνεται εύνοοϋν τήν 

ένετικήν τών πραγμάτων άντίληψιν. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΙΣ 

/. Ο. δίβίαηβεαι, Ρα βεΐηίητε γεΙΪ£Ϊεη$β εη ναΐαείύε εί εη ΤταηψΙνα- 

ηϊε, άββηιζ Ιεχ οτΪ£Ϊηε$ XIX* ύεείε, Ραΐ'ί$, 1932. (Έν τή 

σειρά Οήβηί εί Βγζαηεε, VIII). Κείμενον εκ 439 σελίδων μετά 30 

φωτοτυπικών πινάκων και 1 εγχρώμου. Λεύκωμα (έκδοθεν τώ 1930) 

έξ 96 φωτοτυπικών πινάκων και 4 εγχρώμων. 

Ό κ. δίείπηθδοιι συνεχίζων τήν από του 1928 άρξαμένην δημοσίευσιν 

πάντων τών τοιχογραφημένα^- μνημείων τής Ρουμανίας (βλ. Επετηρίδα τής 

Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, VII, 1980, 407 κ.έξ.) εξέδωκεν ήδη τον 

τελευταΐον τόμον του έργου του, τόν περιλαμβάνοντα τάς Εκκλησίας τής 

Βλαχίας καί τής Τρανσυλβανίας. Περί τών μνημείων τών επαρχιών τούτων 

τής Ρουμανίας ό κ. 8. είχεν ήδη δημοσιεύσει μικράν περιληπτικήν μελέτην 

(I. δίεΐαποδοιη ΟοηίπΒιιϋοη ό Ι’έΐαάε άοε ροΐηίατεδ ηιυταΐβδ ναΐα- 

ςιιεδ, Ροτϊδ, 1928 [ΟπβηΙ εί Βγζ3ΐιεε, III] 90 σελίδες κειμένου μετά 10 

ψωτοτυπ. πινάκων) λίαν δμως ατελή. Ό νυν έκδοθείς τόμος περιλαμβάνει 

?^επτομερή περιγραφήν πάντων τών μνημείων τών δύο τούτων Ρουμανικών 

επαρχιών, τά οποία πράγματι παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. 

Ή Βλαχία περιέχει πολύ μεγαλύτερον αριθμόν διακεκοσμημένων Εκκλη¬ 

σιών από τήν, Μολδαβίαν καί τήν Βουκοβίναν, τά μνημεία τών οποίων ό 

συγγραφεύς έμελέτησεν εις προηγουμένους τόμους τής δημοσιεύσεώς του. 

Άλλ’ άν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, ή ποιότης καί ή καλλιτεχνική αξία 

τών μνημείων τούτων είναι αναμφιβόλους πολύ κατωτέρα τών Μολδαβικών καί 

τών τής Βουκοβίνας. Έξαίρεσιν μόνον κάμνει ή ηγεμονική Εκκλησία τού 

'Αγ. Νικολάου εν Οατίεα άο Αγ°·65, τό παλαιότερον εκ τών διασωθέντων 

μνημείων τής Βλαχίας καί γνωστόν ήδη από τήν είς αυτό αφιερωμένη ν έκδο- 

σιν τήν γενομένην από τήν Επιτροπήν τών ιστορικών μνημείων τής Ρουμα¬ 

νίας καί από πολλάς μελέτας μέ αυτό σχετιζομένας. Αί τοιχογραφίαι τής 
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Εκκλησίας ταυ της, περί τής οποίας εκδίδει προσεχώς Ιδίαν μελέτην ο κ. 

Ο. Ταίτ^ΐί, είναι διαφόρων Ιποχών. Αί αρχαιότεροι καί αί περισσότερον 

ένδιαφέρουσαι ανήκουν είς τόν 140ν αιώνα καί είναι έργον Ελλήνων τεχνι¬ 

τών, ώς εξάγεται από τάς επ’ αυτών ελληνικός έπιγραφάς, ών πολλαί κατά 

τάς διαφόρους επισκευάς άντικατεστάθησαν υπό σλαβικών. Ή φαινομενική 

όμοιότης τών τοιχογραφιών τούτων προς τά περίφημα ψηφιδωτά τής Μονής 

τής Χώρας (Καχριέ - Τζαμί) έν Κων/πόλει ήγαγε τούς πρώτους έξετάσαντας 

αύτάς είς τό συμπέρασμα δτι οί ζωγραφήσαντες τόν Ναόν τής Θυτίοα 

Ατο'Οδ αντέγραψαν τά ψηφιδωτά ταύτα ή μνημεΐόν τι άνάλογον. Τά επί τοϋ 

προκειμένου συμπεράσματα τοϋ κ. 8. είναι άξια πολλής προσοχής. Κατ’ αυτόν, 

αί τοιχογραφίαι τού 14ου αΐώνος άνήκουσιν είς τρεις διαδοχικός έποχάς 

ζωγραφήσεως, εξ ών αί τής μιας μόνον σχετίζονται οπωσδήποτε μέ τά ψηφι¬ 

δωτά τής Μ. τής Χώρας, αί δέ τών άλλων εποχών παρουσιάζουν αναλογίας 

προς τάς τοιχογραφίας τής Σερβίας, του Μυστρά και τοϋ Αγίου “Όρους. 

Νομίζω δτι γενικώτερον θά ήδύνατό τις νά εϊπη δτι αί τοιχογραφίαι αύται 

ανήκουν εις τήν σχολήν τής Κων/λεως, τήν κοινώς καλουμένην Μακεδονικήν. 

Είς τόν 14ον αιώνα ανήκουν, πλήν τοϋ Ναού τής ΟιιτΙοπ άο Αι*£65, 

καί ολίγα ακόμη μνημεία διασώζοντα λείψανα τής από τών χρόνων τούτων 

διακοσμήσεως αυτών, επίσης όλίγαι τοιχογραφίαι τοϋ 1500 αΐώνος, πολυά-. 

ριθμα δέ μνημεία τοϋ 16ου 17ου καί 1801) αϊώνος. 

Αί τοιχογραφίαι τών Εκκλησιών τής Βλαχίας σχετίζονται, κατά τά συμ¬ 

περάσματα τοϋ συγγραφέως, προς τήν τέχνην τοϋ Μυστρά καί τής Σερβίας, 

όλιγώτερον δέ προς τήν τής Κων/πόλεως. Ή τελευταία έν τούτοις αυτή παρα¬ 

τήρησα; τοϋ Σ. είναι ΐσως δχι απολύτως ακριβής, δεδομένου δτι τήν ζωγρα¬ 

φικήν τής Κ ων/πόλεως ελάχιστα γνωρίζομεν, ελλείψει μνημείων, άφ’ ετέρου 

δέ είναι γνωστόν δτι καί ή Σερβία, καί ό Μυστράς ανήκουν είς τήν κοινώς 

καλουμένην Μακεδονικήν Σχολήν ήτίς, ώς άποδεικνύουν αί τελευταίοι έρευ- 

ναι, πηγάζει από τήν Κων/πολιν καί διαδίδεται εις τά Βαλκάνια διά τής 

Θεσσαλονίκης. 

Προς διαφορετικός εντελώς επιδράσεις καί μέ άλλα προβλήματα σχετί¬ 

ζονται αί τοιχογραφίαι τών Εκκλησιών τής Τρανσυλβανίας, αί όποίαι ελάχι¬ 

στα μέχρι τοΰδε είχον μελετηθή. 

Αρχιτεκτονικούς τά παλαιότερα τών μνημείων τούτων, άνερχόμενα είς 

τόν Ι30ν αιώνα, ανήκουν είς τήν Ρουμανικήν καί τήν Λομβαρδικήν τέχνην, 

τά δέ μεταγενέστερα έχουν τό σχήμα συνθέτου βασιλικής ισχυρότατα επηρεα¬ 

σμένης από τήν αρχιτεκτονικήν τής Δύσεως. Τά παλαιότερα έκ τών μνημείων 

τούτων διασφζουν λείψανα μόνον τής διά τοιχογραφιών διακοσμήσεως αυτών. 

’Άν κρίνη τις από τά δείγματα, τά όποια παρέχει ό Σ. είς τούς φωτοτυπικούς 

πίνακας τοϋ κειμένου, αί τοιχογραφίαι αύται είναι εντελώς ξέναι προς τήν 

Βυζαντινήν παράδοσιν, σχετιζόμεναι στενώτατα προς τήν τέχνην τής Δύσεως. 



496 Α. Ξυγγοπούλου 

Ότι εις τάς Εκκλησίας ταύτας είργάσθησαν τεχνϊται εκ τής Δύσεως, δεικνύει 

ή έν τφ Ναφ του δίτείιι, του οποίου αί τοιχογραφίαι ανήκουν εις τον 13ον 

αιώνα, προσιυπογραφία τοϋ ζωγράφου φέρονχος στολήν σταυροφόρου, προσ¬ 

έτι δέ και αί συχνά άπαντώσαι λατινικό» έπιγραφαί. Και από άπόψεως δε 

τέχνης εξεταζόμενοι αί περί ών ό λόγος τοιχογραφία! είναι έργα μέτρια. 

Τουναντίον αί διακοσμήσεις τοϋ 1οου καί 16ου αίώνος σχετίζονται στε- 

νώτερον προς την τέχνην καί την εϊκονογραφικήν παράδοσιν τής ορθοδόξου 

Ανατολής. Υπάρχουν μάλιστα τοιχογραφία), ώς τό ώραΐον “Αγιον Μανδή- 

λιον τής Οοί&Ιβο Οοΐίιιΐιιϊ (πίν. VI. 2) σχεδίου καί έκτελέσεως καθαρώς 
βυζαντινής. 

Εις τό τέλος των μακρών είκονογραφικών καί τεχνικών αναλύσεων δ Σ. 

καταλήγει εις μερικά συμπεράσματα περί τής τέχνης των υπό Ρουμάνων 

κατοικηθεισών χωρών άξια πολλής προσοχής. Κατά τον κ. δ. πρέπει νά δια- 

κριθοΰν τρία κέντρα τέχνης: ή Τρανσυλβανία, ή Βλαχία και ή Μολδαβία. Τά 

παλαιότατα μνημεία, αναγόμενα εις τον 13ον καί 14ον αιώνα, καί ευρισκό¬ 

μενα εις την Τρανσυλβανίαν, σχετίζονται προς παλαιοτέρας παραδόσεις καί 

είναι επηρεασμένα από την Ρωμανικήν καί γενικώτερον από την Δυτικήν 

εικονογραφίαν καί τέχνην. Κατά τούς χρόνους των Παλαιολόγων “Ελληνες 

καί Σέρβοι ζωγράφοι εισάγουν τήν τέχνην τής Κων/πόλεως διά τής Θεσσα¬ 

λονίκης εις τήν Βλαχίαν, οί δέ Σέρβοι φθάνουν καί μέχρι Τρανσυλβανίας. 

Κατά τούς ίδιους χρόνους ή τέχνη τής Κων/πόλεως εισχωρεί καί εις τήν ' 

Μολδαβίαν. Άλλα πλήν τών μεγάλων αυτών ρευμάτων ύπάρχουσι καί δευ- 

τερευουσαι επιδράσεις. Έκ τής Ρωσσίας, τής Τσεχοσλοβακίας καί τής Πολω¬ 

νίας είσάγεται ή οικοδομή τών ξύλινων Εκκλησιών, ών πολλαί διασώζονται 

ακόμη εις τήν Τρανσυλβανίαν. Τέλος οΐ Αρμένιοι καί οί Σάξωνες συμβάλ¬ 

λουν εις τό πολύμορφον αυτό ψηφιδωτόν. Υπέρ πάντας όμως δεσπόζει ή 

διάταξις καί ή παράδοσις τοϋ Βυζαντίου, επιβαλλόμενη ιδίως ένεκα τοϋ 
δόγματος καί τής λειτουργίας. 

Από τά συμπεράσματα δμως αυτά τοϋ Σ. γεννάται, εύλόγως νομίζω, 

έν ερώτημα: Κάτω από τάς τοσαΰτας καί τόσον διαφόρους επιδράσεις τί 

μένει επί τέλους ώς τό πραγματικώς Ρουμανικόν στοιχείον εις τήν τέχνην 

τών Ρουμανικών χωρών; Τό Ιρώτημα τοϋτο όχι μόνον δ κ. δ. αλλά καί οί 

άλλοι άσχοληθέντες μέ τήν Ρουμανικήν τέχνην ούτε έθεσαν, ούτε έζήτησαν 

νά διευκρινίσουν, πράγματι δέ φαίνεται δτι δέν θά είναι εϋκολον νά εύρη 

τις τήν πραγματικήν Ρουμανικήν τέχνην άπηλλαγμένην από τάς παντοειδείς 

επιδράσεις, αί οποίοι διασταυροϋνται καί άλληλοσυγκρούονται εις τά μνημεία 
τής Ρουμανίας. 

Εις τον υπό μελέτην τόμον, έ'να τών καλλίτερων τοϋ έργου του, δ κ. δ. 

ακολουθεί τήν αυτήν μέθοδον τής λεπτολόγου περιγραφής καί άναλΰσεως 

έκάστου μνημείου από είκονογραφικής καί τεχνικής άπόψεως. Αί αναλύσεις 
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αύταί θά είναι πάντοτε χρήσιμοι εις τούς έρευνητάς τής μεσαιωνικής τέχνης. 

Τό αληθώς τεράστιον έργον, τό οποίον δ κ. δΐοίαποδοιι μετά τόσους μό¬ 

χθους έ'φερεν είς αίσιον πέρας, είναι πράγματι πολύτιμον ώς τό μόνον έξε- 

τάζον μέ τόσον λεπτολόγον ευσυνειδησίαν τήν εκκλησιαστικήν ζωγραφικήν 

τών Ρουμανικών χιορών. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Είρμολόγιον έκδιδόμενον υπό μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου 

Εύστρατιάδου τη συνεργασία Σπυρίδωνος μονάχον Λαυριώτον εν Παρι- 

σίοις 1932. Σελ. 268. 

Ώς γνωστόν, τό εκκλησιαστικόν ποίημα, δπερ καλείται Κανών, σύγκειται 

συνηθέστερον μεν εξ 8, σπανιώτερον δ’ έξ 9 φδών, ών εκάστη ίδιον ρυθμικόν 

σχήμα καί ιδίαν μελψδίαν έχουσα περιελάμβανε κατ’ άρχάς μέν πλείονας, είτα 

δέ 3 ή 4 όμοιας άλλήλαις στροφάς' εκάστη δηλαδή ωδή είχεν ίδιον ειρμόν, 

ήτοι ιδίαν στροφήν, προς ήν ώς προς παράδειγμα έποιοϋντο αί άλλαι τής 

αυτής φδής στροφαί, τά καλούμενα τροπάρια. Οί ειρμοί δέ οΰτοι Κανόνονν 

συλλεγέντες άπετέλεσαν βιβλίοντό καλούμενον Είρμολόγιον. Τοιοΰτα δ’ Είρμο- 

λόγια εϋρηνται μέν πολλά έν χειρογράφοις, ήρξαντο δ’ έκδιδόμενα καί τύποις 

από τών μέσων που τοϋ ις' αίώνος έν Βενετία καί Κωνσταντινουπόλει καί 

τελευτάιον έν Άθήναις καί αλλαχού. Άλλα πάσαι αί έκδόσεις αΰται, ώς καί αί 

τών λοιπών λειτουργικών βιβλίων ημών, γενόμεναι ύπ’ άνδρών απείρων μέν 

τής φιλολογικής επιστήμης, έξ ενός δέ ή δύο κωδίκων και τούτων ούχί πάν¬ 

τοτε τών αρίστων, ύστεροϋσι σφοδρά τών υπό φιλολόγων κατά τούς κανόνας 

τής κριτικής τών κειμένων γενομένων κατά τούς τελευταίους ιδία χρόνους εκδό¬ 

σεων λειτουργικού περιεχομένου ελληνικών κειμένων. Άς παραβάλη ό βου- 

λόμενος τάς υπό τοϋ ΚπιπιΒδοΙιοτ καί Μαπδ γενομένας εκδόσεις Κοντακίων 

τοϋ 'Ρωμανοϋ προς τά έν λειτουργικοΐς βιβλίοις ευρισκόμενα μέρη τών Κον¬ 

τακίων τούτων καί θά ϊδη τήν μεγάλην διαφοράν αυτών. Καί ή προκειμένη 

δέ τοϋ Είρ μολογ ίου έκδοσις είναι μέν πλουσιωτέρα είς ειρμούς τών προγενε¬ 

στέρων εκδόσεων, ούχί δέ καί από φιλολογικής άπόψεως τελειοτέρα, έν τισι 

μάλιστα καί ύποδεεστέρα αυτών διότι, δσον άμελώς καί αν εγενοντο αί 

προηγούμενα! τών Είρμολογίων εκδόσεις, τό περιεχόμενον τών εν αυτοΐς ασμά¬ 

των είναι καθόλου είπεΐν εύνόητον, έν ω έν τή προκειμένη έκδόσει πολλών 

ασμάτων τό περιεχόμενον είναι όλως άσαφές καί άκατάληπτον. 

Καί πρώτον μέν, δπερ έν τω προλόγφ τοϋ Είρμολογίου του λέγει δ 

εκδότης, έπαναλαμβάνων δσα πρότερον έν τή «Θεολογίρ» (Θ', 80) είχε γράψει, 

δτι δηλαδή «πράίτος εφευρέτης τών ειρμών, επομένως καί τών Κανόνων 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος I . θ2 
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ύπήρξεν οΰχί ό μέχρι τοΰδε νομιζόμενος Άνδρέας ό Κρήτης, άλλ’ ό Δαμα¬ 

σκηνός Ιωάννης», δεν είναι αληθές. Άν άνεγίνωσκεν οσα παλαιότερον ό 

ΡίίΓα και ο Γουλ. ΟΙιπεί: και εσχάτως ό δ&ΐά&Ρ περί Κανόνος έγραψαν, θά 

εμανθανεν δτι τρεις δλους αιώνας προ του Άνδρέου και του Ίωάννου εψάλ- 

λοντο Κανόνες έν ταίς εκκλησίαις τής Αίγυπτου καί τής Καππαδοκίας, οί δυο 

δ’ οΰτοι ποιηται είναι οΰχί οί πρώτα εφευρόντες, άλλ’ οί πολλφ ύστερον τής 

εΰρέσεως τοΰ Κανόνος δόντες τον οριστικόν τύπον εις τό είδος τούτο τής 

εκκλησιαστικής ποιήσεως. «δαεοαίο ί^ίΐατ IV βχ. οί V ο^ηίΕ^απίατ ίπ 

ηοηπαΐΐίδ ιηοηίΐδίθπίδ εί; οοοίβδϋδ οαπηίηο, ςιιαε Κανόνες, τροπάρια, 

άσματα αρροΐΐοόειηΐιιιι·, €[ΐχΐ τηοδ ρτοοεάεηΐε Ιεπαροτε ΙαΙίιΐδ οί Ι&ίΐαδ 

ρΕίεόαΙ ίϋα, ηϊ δαεε. VI ίπ νιιΐξτΐδ ρΓοόατεΙαΓ» λέγει ό δεήάαΐτ έν τφ 

ωραίφ έργφ του «ϋε Οτεξοτίο Ν&ζί&πζεπο ροείαπιηι εΐιπδίόβηοπιηι 

ίοηΐε» Οταεονίαε 1917, 16. Όλως δέ παράδοξα είναι καί τά προσαγόμενα 

προς ΰποστήριξιν τής γνώμης ταΰτης επιχειρήματα τοΰ εκδότου. Ό Άνδρέας, 

λέγει, οΰτε εν Κωνσταντινουπόλει οΰτε έν Κρήτη ήδΰνατο νά προβή εις 

τοιαΰτην σοβαράν μεταρρΰθμισιν καί εκκλησιαστικόν νεωτερισμόν καί μόνον 

δια τοΰ Ιωάννου, οΰ τό κύρος ώς θεολόγου καί μουσουργού ήν μέγα καί 

αδιασειστον, ήδΰνατο άσκανδαλίστως νά γίνη δεκτή έν τή εκκλησία ή χρήσις 

των νεοφανών τούτων μελωδιών καί μορφών. Άλλ’ άφ’ οΰ, ώς έλέχθη, οΰτε 

ό Άνδρέας οΰτε ό Ιωάννης είναι εισηγητής τού Κανόνος, άλλα συμπληρωται 

αυτού, ουδένα τών πιστών θά έσκανδάλιζον οΰτ’ έν Τεροσολύμοις οΰτ* έν 

Κωνσταντινουπόλει ή αλλαχού αί μεταρρυθμίσεις καί βελτιώσεις τού από 

πολλού έν τή εκκλησία ψαλλόμενου Κανόνος. Άφ’ οΰ δ’ ό άσημος καί ταπει¬ 

νός διάκονος τής Βηρυτού 'Ρωμανός 2 περίπου αιώνας προ τού Άνδρέου 

έλθών εις Κωνσταντινούπολή άνευ οΰδενός κύρους έφήρμοσε τό όντως τολ¬ 

μηρόν σχέδιόν του είσαγαγών τό Κοντάκιον εις τήν λατρείαν, όπερ επί 3 καί 

πλέον αιώνας έπεκράτησεν εν τή έκκλησίρ, διατί ό Άνδρέας δεν θά ήδΰνατο 

κατόπιν έν τή αυτή πόλει νά είσαγάγη τον Κανόνα, καί άν ΰποτεθή δτι αυτός 

είναι ό εισηγητής αυτού; Άν δέ πάλιν ΰποτεθή δτι προς εισαγωγήν καί έπι- 

κράτησιν νέου είδους εκκλησ. άσματος άπητείτο «μέγα καί αδιασειστον κύρος» 

να ε'χη ως θεολόγος καί μουσουργός ό είσάγων τούτο, τοιούτον βεβαίως κύρος 

δεν είχεν ό Ιωάννης, οτε έποίει καί Ιμέλιζε τά άσματα αυτού, άλλ’ εκτήσατο 

αυτό ακριβώς μετά τήν εισαγωγήν τών ασμάτων τούτων έν τή λατρεία. 

Δεύτερον δέ δεν είναι ακριβές δπερ λέγει ευθύς κατόπιν, δτι «οί ειρμοί 

εις 9 ορδάς διαιρούμενοι περιστρέφονται πάντες περί τό αυτό θέμα, εκάστης 

φδής τό αυτό έχούσης αΰστηρώς περιεχόμενον» καί δτι «άπαρεγκλίτως έν τή 

θ ωδή εξυμνείται ή τού Θεού Λόγου μήτηρ». Άν άνεγίνωσκεν οΰχί άλλο τι, 

αλλ αυτό τούτο όπερ έξέδωκεν Είρμολόγιον, θά έβλεπεν δτι συνηθέστερον μέν 

8, σπανιωτερον δέ 9 φδάς περιέχουσιν οί Κανόνες. Οΰτω λ.χ. τό Είρμολόγιον 

αυτού περιλαμβάνει ειρμούς τού α' ήχου 45 Κανόνων, έκ τούτων δέ 30 μέν 
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σύγκεινται έξ 8 φδών, 15 δέ εξ 9, τού β' δ’ ήχου 44 Κανόνων, ών 24 έξ 8, 20 

δ’ έξ 9 φδών, ή αΰτή δ’ άναλογία παρατηρεΐται και εις τούς Κανόνας τών 

λοιπών ήχων. Έν τή «Άνθολογίρ» δέ ΟΙιτίδί: - Ρπ,Γ&ηΐΙζαδ περιεχοΰση 23 

Κανόνας εις τάς έπισημοτέρας εορτάς έν οΰδενί τούτων υπάρχει β' ωδή, 

πάντες δέ εξ 8 φδών σύγκεινται. Άλλ' οΰδ’ ή ετέρα βεβαίωσις τού εκδότου 

αληθεύει, οτι δηλαδή έκαστος ειρμός τών 8 ή 9 φδών έχει αΰστηρώς τό αυτό 

περιεχόμενον. Έν τφ α' λ.χ. είρμφ εξυμνείται μέν πολλάκις ή διά τής Έρυ- 

θράς θαλάσσης διάβασις τών Ισραηλιτών, άλλ’ ΰπάρχουσι καί α' ειρμοί, έν 

οίς οΰδεμία μνεία γίνεται τής διαβάσεως ταύτης. Έν τφ γνο)στφ λ.χ. α' είρμφ 

τού εις τά Χριστούγεννα Κανόνος τοΰ Κοσμά «Χριστός γεννάται, δοξάσατε», 

τού Μ. Κανόνος τού Άνδρέου «Βοηθός καί σκεπαστής έγένετό μοι», τοΰ εις 

τήν Πεντηκοστήν τοΰ Ίω. Άρκλά «Θείψ καλυφθείς ό βραδύγλωσσος γνόφω», 

τού εις τό Πάσχα τοΰ Δαμασκηνού «Άναστάσεως ημέρα», τού εις τήν κοίμη- 

σιν τής Θεοτόκου τοΰ αυτού «Ανοίξω τό στόμα μου», τοΰ εις τον Ευαγγελι¬ 

σμόν τού Θεοφάνους «Άιδέτω σοι, δέσποινα», τού εις σεισμόν τού Ιωσήφ 

«Ώς φοβερά ή οργή σου», τού εις τό Σάββατον τού Ακαθίστου τοΰ αυτού 

«Χριστοΰ βίβλον έμψυχον», τοΰ εις τήν αγίαν Τριάδα τού Μητροφάνους 

«Κράτος τής ενιαίας», έν πάσι τούτοις οΰδέν περί τής Ερυθράς λέγεται. 

Έν αΰτφ δέ τφ Είρμολογίω τού εκδότου 32 Κανόνων ό α' ειρμός οΰδέν 

περί τής διαβάσεα>ς τής Έρυθράς αναφέρει. Τό αυτό δέ συμβαίνει καί ά)ς 

προς τούς ειρμούς τών άλλων φδών, ήτοι έκ τών 369 Κανόνων, ών τούς 

ειρμούς περιέχει τό Είρμολόγιον του, εις 151 δέν τηρείται αΰστηρώς ό 

Κανών τοΰ εκδότου. "Οτι δέ έν τφ είρμφ τής θ' φδής «άπαρεγκλίτως» 

εξυμνείται ή Θεοτόκος, ουδέ τούτο άληθεύει. Οΰτω λ.χ. έν τφ είρμφ τής θ' 

φδής τού ΰπ’ άρ. 15 Κανόνος «Μεγαλύνομεν πάντες ] τήν σωτήριον άνάστα- 

σιν | τού παθόντος υπέρ ημών | εις σωτηρίαν τών ψυχών ημών», τφ τού 

ύπ’ άρ. 108 «λίετεβάλλετο φύσις φλέγουσα I εις ύδωρ ποτέ καί έδρόσιζεν 

; οΰς μέσον έφερεν | ύμνορρήτορας παΐδας», τφ τού ύπ’άρ. 138 «Σέ τον κατά 

τήν τάξιν [ τοΰ Μελχισεδέκ ιερέα γενόμενον | καί άποπομπέα, τον αϊροντα 

ι τάς αμαρτίας ημών | Χριστόν τον Θεόν ] έν φδαΐς πνευματικαΐς μεγαλύ- 

λύνομεν» οΰδεμία μνεία τής Θεοτόκου γίνεται, τοιούτους δέ Κανόνας έν τφ 

Είρμολογίω του εγώ άνέγνων 12. 

Παρατηρεί ό έκδοτης έν σελ. 151, 175, 186 καί 192 δτι ειρμοί τινες 

Κανόνων άποδιδόμενοι εις ποιητήν τινα έν άλλοις Κανόσιν οί αΰτοί απο¬ 

δίδονται εις άλλους ποιητάς. Κατά ταύτα άρα έν τφ Είρμολογίφ του δ εκδό¬ 

της τετράκις μόνον παρετήρησεν δτι οί αΰτοί ειρμοί εις δύο διαφόρους 

ποιητάς αποδίδονται. Έγώ δ’ όμως προσεκτικώτερον τό Είρμολόγιον αυτού 

άναγνούς εΰρον τήν ομοιότητα ταύτην ειρμών καί μεταξύ άλλων πολλών 

Κανόνων, ώς τών ύπ5 άρ. 109 καί 112, 196-202, 193-204, 209-213, 

214-215, 235-242, 239-242, 254-269, 268-271, 268-275, 283-288, 
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292-295, 294-296, 319 -336, 321-328, 324-329, 342-348, 343-368, 

353 - 358, 354 - 368 κ.τ.λ. ήτοι ούχ'ι τετράκις, άλλ’ είκοσάκις κα'ι πλέον παρα- 
τηρεΐται ή τοιαΰτη ομοιότης είρμών. 

Εκ των είρμών, ούς νυν τό πρώτον εκδίδει, τινές είναι εις ιαμβικούς 
τρίμετρους και ώς τοιοΰτους δηλοΐ τούς ύπ’ άρ. 115, 223, 259 και 313, ήτοι 
4, παρέλιπεν όμως νά δηλώση ότι καί άλλοι 4 εις όμοιον μέτρον είναι πεποιη- 

μένοι, οΐ ύπ’ άρ. 76, 77, 174, 258. Ωσαύτως δέ καί έκ των ΰπ’ άλλων προ- 

εκδεδομένων αναφέρει μέν ότι ό ύπ’ άρ. 140 είναι ιαμβικός, δεν αναφέρει 
δέ ότι καί οι ύπ’ άρ. 9, 10 καί 50 είναι ιαμβικοί καί αυτοί. Έκ πάντων 
δέ τούτων των ιαμβικών είρμών 5 μόνον έχουσιν εκδοθή όρθώς κατά 
τό μέτρον, ήτοι οί ύπ’ άρ. 9,50, 223, 313, 366, πάνιες δ’ οί άλλοι 10 πλημ- 

μελώς, ήτοι στίχοι τινές τούτων είναι άλλοι μέν άμετροι κατά συλλαβήν ή κατά 
πόδα, άλλοι δ3 υπέρμετροι κατά συλλαβήν ή κατά πόδα. Έξέδωκε δέ καί τον 
ύπ’ άρ. 35 κολοβόν δύο μόνας φδάς έχοντα, τήν β' καί τήν θ' εις δύο εκατέρας 
παραλλαγάς καί οί μέν τής β' στίχοι είναι κατά τήν τονικήν ρύθμοποιίαν, οί 
δέ τής θ' εις ιαμβικούς τριμέτρους. Έν φ δέ βέβαιοι έν τφ προλόγω ότι εις 
τήν μετρικήν παράστασιν τών είρμών έπέστησεν ιδιαζόντως τήν προσοχήν 
του βοηθούμενος εις τούτο καί έκ τής προσκτηθείσης πείρας του καί έκ τής 
μελέτης τού παρισινού κωδικός τού μετ’ αύστηρότητος φυλάσσοντος τών 
ποιημάτων τούτων τον ρυθμόν, παραδόξως τον αυτόν ειρμόν πολλάκις εις 
δύο διαφόρους άπαντώντα Κανόνας άλλως μέν μετρεΐ έν τώ ένί καί άλλως έν 
τφ έτέρφ Κανόνι. Ούτω λ.χ. ό η' τού ύπ’ άρ. 106 Κανόνος μετρεΐται ούτως 
έν τφ Είρμολογίω: 

Μουσικών δργάνων σνμφωνονντων 

κάμινος έξήπτετο 

τυραννική προστάζει" 

τρισσοφαής δε χορός παίδων ό σοφός 

τον πνρός την φλόγα κατεπάτησε 

δροσοβόλω άγγέλφ συμψάλλοντες 

ώς ποιητήν τα ποιήματα 

πάντα Θεόν ευλογείτε 

και νπερυψοΰτε αυτόν εις τους αιώνας. 

Ό αυτός δ’ ειρμός έν τφ ύπ’ άρ. 120 Κανόνι μετρεΐται ούτως: 

Μουσικών οργάνων σνμφωνονντων 

κάμινος Ιξήπτετο 

τυραννική προστάζει" 

τρισσοφαης δε χ_ορός 

παίδων ό σοφός 
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τοϋ πνρός τήν φλόγα κατέπάτησεν 

δροσοδόλ.φ άγγέλφ συμψάλλοντες" 

ώς ποιητήν τά ποιήματα πάντα 

Θεόν ευλογείτε 

και υπερνψοντε 

αυτόν εις τους αιώνας. 

Ή αυτή δέ μετρική ασυμφωνία παρατηρεΐται καί εις πολλούς άλλους 
δίς άναγινωσκομένους τούς αυτούς ειρμούς, ώς λ.χ. εις τον ζ' τών Κανόνων 
139-163, β' 193-264, ς' 242-243, ς' 247-268, ς' 283-288, ς'292-312, 

η' 342-348, ζ' 331-338 κλπ. 

Ελέγχει μέν ό εκδότης τον τελευταΐον προ αυτού έκδόντα Είρμολόγιον 
έν Άθήναις τφ 1906 Ί. Νικολαΐδην ότι δέν έμνημόνευσε πανταχού τά ονό¬ 

ματα τών ποιητών τών είρμών, αλλά καί αυτός ούτος ούδέν όνομα ποιητού 
έμνημόνευσε έν τοΐς ύπ’άρ. 7, 10, 35, 68, 69, 70, 78, 89, 94, 116, 117, 159, 

160, 168, 172, 173, 201, 255, 256, 257, 261, 304, 305, 307, 311, 312 είρμοϊς. 

Αναγράφει μέν πολλάκις τήν εορτήν, εις ήν έποιήθη ό Κανών, αλλά 
καί πολλάκις παραλείπει τήν άναγραφήν ταύτην δηλών μόνον τό όνομα τού 
ποιητού, ενίοτε δέ ούτε τήν εορτήν ούτε τον ποιητήν αναφέρει, ώς εις τούς 
ύπ’ άριθ. 255, 256 καί 307 Κανόνος. 

Μετά πόσης δ’ άμελείας έγένετο ή έ'κδοσις, μαρτυρεί τό μέγα πλήθος 
τών άνορθογραφιών, ών τινας αναγράφω, ώς είλιθέντα σ. 8, πρόσχες 8,30 

κ. ά., καθηράμενος 11,57, 113, άένναον 14, 128, κηρύξαι 22, ζωήρρυτον 25, 

αλμυρότατοι- 31, στείρα 32, 72 κ.ά., ίμερτόν 37, κρηπίδι 40, 50, άρρενοπώς 
41, σώαν 47, 113, ήσθέντες 47, νάμα 48, 60, διήρηται 50, φρίζαν 55, 167, 

ύπερήραν 61, 180, άνεκάθηρε 66, είσδύναι 88, έπέπωτο 89, έρητόρευσε 99, 

οίος έξ οΐου (= μόνος έκ μόνου) 99, παραδώης 83, 106, 176, 241, πολυ- 

θρύλλητον 111, άνέθωρας 118, φρικτώτερον 121, καθόρμησόν μου τήν διά¬ 

νοιαν 124, έφόβισε 146, στύλος 155, 246, τεθειγμένον 155, εισίει καί έξίει 
157, συναρμώσας 173, διηρμένον 183, πλημμελίαις 183, άπολύμενον 186, 

δυσσώδης 192, βαρέως ήχου 198, διήλε 199, ρητορίαις 212, φύλον 213, 

κατατρώξαν 215, ούκ έξαν, πανόλεθρος 221, ποδί κεκονιαμένω 222, έκλόνισε 
225, έμψυχομένης 234, αύχήτω 236, εστηκε 241, ήκες 256, άραν 256, εδρα- 

σον 257, άνελλειπή 258 κλπ. κλπ. καί οί βάρβαροι τύποι έσβυσε 2, ζωαδώρον 
25, πριν καταβριβριόσει 48, σεσαρκούσθαι 55, έξ αδαής κόρης 58, άποβάλ- 

λαι 88, σεσώστω 91, άραρότου Λόγου 111, έν έρέβφ 167, 183, κνήμεσι 214. 

Έπειτα γράφει μέν βοάν 1,52 κ.ά. άλλα καί βοαν 63,99 κ.ά., όράν 216 καί 
όραν 52. Έν ώ δέ γράφει μελφδός, μελφδώ, ύμνφδός, υμνωδία, φκειώσω κλπ. 

μετά τού υπογεγραμμένου ι, παραλείπει αυτό πλεισταχού γράφων άδω, ωδή, 

άδης, ήσχυνε, πατρώα, ώκονομήθη, ήδέσθη, ώετο, ήδεΐτο, μελετάς, κητώος, 

1 
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εν (ο, έν ή κλπ. ίσως δι’ έ'λλειψιν των καταλλήλων τυπογραφικών στοιχείων 

τοιαΰτην δμως ασχήμιαν του έργου του επ’ οΰδενΐ λόγω ώφειλε ν’ άνεχθή 

ό εκδότης έκτυπώσας αυτό έν Παρισίοις σήμερον, ότε καί επαρχιακά τής 

Ελλάδος τυπογραφεία είναι αυτάρκη είς παντός είδους στοιχεία. 

Κατά ποιαν δε μέθοδον έγένετο ή έκδοσις του έργου, γράφει ό εκδότης 

έν τφ προλόγφ αυτού. «Ή των ειρμών έκδοσις, λέγει, έγένετο έπί τή βάσει 

δυο αρχαίων δοκίμο>ν κωδίκων, έκ του παρισινού ύπ’ άρ. 220 Οοίεΐίη, κατά 

τον ιγ' αιώνα γραφέντος περισυνέλεξα τό πλούσιον υλικόν τών ειρμών καί 

συνεπλήρωσα τοΰτο δι’ ετέρου κωδικός τής αυτής έκατονταετηρίδος άποκει- 

μένου έν τή Μεγίστη Λαύρα ύπ’ άρ. Β 32. Διαφοραί γραφών μεταξύ τών 2 

κωδίκων είναι ίκαναί· τός τοιαΰτας γραφάς δεν έσημείωσα, ΐνα μή αύξησα) 

τον όγκον του βιβλίου επροτιμήθησαν αί γραφαί αί ίδιάζουσαι είς τό ύφος 

έκάστου ποιητού' εις τινα μέρη έθειόρησα άναγκαίαν την γραφήν τού κωδι¬ 

κός καί έση μείωσα ταΰτην υπό τό κείμενον. Τινές τών ειρμών μεμονωμένοι 

εις ενα τών δυο κωδίκων καί άνιάτως χωλαίνοντες άφέθησαν ώς είχον διά 

την έλλειψιν άλλου αντιτύπου προς διόρθωσιν». 

Είς ταύτα παρατηρώ πρώτον μεν δτι αί διαφοραί τών γραφών τών δύο 

κωδίκων έδει νά σημειωθώσι πανταχοΰ ινα τό έργον χρησιμεύση, τουλάχιστον, 

είς μέλλουσαν κριτικήν έκδοσιν τού Είρμολογίου, ή δέ κατά 10 ή 15 σελίδας 

αύξησις τού όγκου τού βιβλίου δεν δικαιολογεί τήν σπουδαίαν ταύτην παρά- 

λειψιν. Δεύτερον δέ τό λεχθέν δτι προύτίμησε τάς γραφάς τάς ϊδιαζούσας είς 

τό ύφος έκάστου ποιητού δεν δύναται νά είναι ακριβές, διότι όχι μόνον πολ¬ 

λοί ειρμοί είναι ανεπίγραφοι καί άρα αγνώστων ποιητών έργα, άλλα καί 

διότι, ώς καί αυτός ό εκδότης παρατηρεί, οΐ αυτοί ειρμοί πολλάκις έν τούτφ 

μέν τώ κώδικι επιγράφονται είς τούτον τον ποιητήν, έν έτέρφ δέ κώδικι είς 

ποιητήν έτερον καί κατ’ άκολουθίαν είς πολλάς περιπτώσεις δεν δυνάμεθα 

άδιστάκτως ν’ άποφανθώμεν δτι ώρισμένος ειρμός είναι τούτου καί ούχί 

άλλου ποιητού. "Οταν δέ μάλιστα ένθυμηθή τις καί τοΰτο, δτι τά πλεΐστα 

τών έργων τής πλουσιωτάτης ελληνικής ύμνογραφίας είναι είσέτι ανέκδοτα 

καί τά έκδεδομένα δέ είναι ούχί πάντα μετά φιλολογικής άκριβείας έκδεδο- 

μένα, τότε θά πεισθή πόσον τολμηρός είναι ό ισχυρισμός τού εκδότου, δτι 

προύτίμησε ταύτην ή εκείνην τήν γραφήν ώς ΐδιάζουσαν εις τό ύφος τούτου 

ή εκείνου τού ποιητού. Τρίτον δέ παρατηρώ δτι δέν είναι μεμονωμένοι οι 

άνιάτως χωλαίνοντες ειρμοί έν τή έκδόσει του. Έσημείωσε μέν δτι οί ειρμοί 

ύπ’ άρ. 365 «ύπέστησαν διαστρέβλο>σιν» καί ότι τό κείμενον αυτών είναι 

«σκοτεινόν καί άκατανόητον» καί περί τών ύπ’ άρ. 366 γράφει δτι «ούτως 

ασυνάρτητα καί άκατάληπτα» έξέδωκεν ώς υπό τού άντιγραφέως τού κώδι- 

κος άπεστάλησαν αύτφ, άλλους δέ πάλιν χωλαίνοντας έπειράθη νά διορθώση, 

ήτοι τούς άναγινωσκομένους ύπ’ άρ. 41, 155, 156, 166, 223, 272, 286, 363, 

364 καί κατά ταύτα άρα έκτος τών 11 τούτων Κανόνων πάντο)ν τών λοιπών 
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οί ειρμοί έχουσιν όρθώς. "Οτι δ3 όμως εκτός τούτων καί πλεϊστοι άλλοι 

ύπ’ αυτού νύν τό πρώτον έκδοθέντες ειρμοί πλ?]μμελώς έξεδόθησαν καί 

άληθή «διαστρέβλωσιν» ύπέστησαν καί παρουσιάζουσι κείμενα όντως < άσυ- 

νάρτητα καί άκατάληπτα», περί τούτου θά γίνη ό προσήκων λόγος έν άλλφ 

τόπω προσεχώς, όπου θά δειχθή δτι όχι μόνον λέξεις, άλλά καί στίχοι όλοι 

έκ τινων ειρμών παρελείφθησαν, ώς λ. χ. εν τφ τελευταίφ τής έκδόσεως, δν 

ούδέν ό εκδότης σημειώσας έξέδωκεν ούτως : 

Ή δευτέρα Εΰα; 

Ή πρώτη Εύ'α 

τή άφαιρέσει τής πλευράς πλασθεΐσα 

τήν φθοράν διά βρώσεως εϊσήγαγεν. 

ΕΜΜ. Γ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 

Μιχαήλ Δ. Βολονάπη, ’Αγωγή του πολίτου, έκδοσις τρίτη, έν Άθήναις 1933. 

Σελ. 587. Σχ. 8ον. 

Διά τής έκπονήσεως τού ανωτέρω έργου του 6 καθηγητής τού Πανεπι¬ 

στημίου Αθηνών κ. Μ. Βολονάκης έπεδίωξε νά γνωρίση είς τήν σπουδά- 

ζουσαν νεολαίαν καί γενικώτερον εις πάντα μορφωμένον "Ελληνα παν δ,τι 

ένόμισεν άναγκαΐον νά γνωρίζη ό τελευταίος ούτος, Ϊνα άποτελεσματικωτέρα 

είναι ή συμμετοχή του είς τά τής πολιτείας, έν ή διαβιοΐ. Ή παρούσα έκδο- 

σις είναι ή τρίτη μετά πολλών έπαυξήσεων καί συμπληρώσεων. 

Τήν ολην αυτού συγγραφήν ό κ. Βολονάκης διήρεσεν είς τέσσαρα μέρη 

καί έν παράρτημα. Έν τώ πρώτφ μέρει (σ. 21-40) τον άπασχολεΐ τό δίκαιον 

έν συσχετισμό) προς τήν κοινωνίαν. Έν τφ δευτέρφ (σ. 43-151) πραγμα¬ 

τεύεται ένδιαφέροντα θέματα αναγόμενα είς τήν Πολιτείαν. Έν τφ τρίτφ 

(σ. 154-268) λόγον ποιείται περί τών καθηκόντων καί τών δικαιωμάτων τού 

πολίτου, περί τών πολιτικών δικαιωμάτων, περί τής παραγωγής καί τής 

έργασίας, καί τέλος έν τφ τετάρτφ μέρει (σ. 271-501) αναπτύσσει, θέματα 

άναγόμενα είς τήν Ελληνικήν Πολιτείαν. Έν τφ συμπληρώ μάτι δέ, τό 

όποιον άκολουθεΐ τό 40ν μέρος τής συγγραφής, δημοσιεύει, όρθώς ποιών, τό 

Ελληνικόν Σύνταγμα, τον καταστατικόν νόμον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 

καί τό σύμφωνον τής Κοινωνίας τών Εθνών. Τού δλου έργου έπιτάσσεται 

πλουσιωτάτη βιβλιογραφία καί εύρετήριος πίναξ ονομάτων καί πραγμάτο)ν. 

Καθώς ό άναγνώστης θά παρετήρησε, καί έκ τής απλής μόνον άναγρα¬ 

φής τών σπουδαιότερων εκ τών περιεχομένων τού συγγράμματος, πλουσιω- 

τάτην καί ώφελιμωτάτην ύλην συνεκέντρωσεν ό συγγραφεύς εις τό λίαν άξιό- 

λογον βιβλίον του. Δέν ήτο δέ δυνατόν νά παρίδη καί τό Βυζάντιον, περί τής 

ιστορίας καί τού πολιτισμού καί τής εξαιρετικής έν τή παγκοσμίφ ΐστορίρ: 
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θέσεως τοϋ οποίου πολλαχοΰ μετ’ιδιαιτέρας αγάπης καί ακριβούς των πραγ¬ 

μάτων γνώσεως όμιλεϊ. Έν τφ τετάρτφ κεφαλαίφ λ. χ. (σ. 30-31), λόγου 

γινομένου περί τής έννοιας του δικαίου, δεν παραλείπει νά άνατρέξη εις τό 

Βυζαντιακόν δίκαιον, τό όποιον τροποποιημένον βεβαίως καί σήμερον ετι 

ισχύει παρ ημΐν. Εν τω 23" (σ. 93) λογου γινομένου περί τής ιστορίας, τής 

όργανώσεως καί του σκοπού των έν Έλλάδι πολιτικών κομμάτων, ανατρέχει 

εις τούς έν τω Βυζαντιακφ κράτει αγώνας των πρασίνων καί των βενέτων. 

Έν τω 25^ (σ. 100) προκειμένου περί του κράτους καί τής ύπ5 αυτού παρε¬ 

χόμενης έκπαιδευσεως, δεν λησμονεί καί τό Βυζάντιον. Όμοίως μνείαν τού 

Βυζαντίου καί τών κατ’ αυτό κάμνει ό συγγραφεύς καί έν άλλοις κεφα- 

λαιοις, ως εν τφ 45“ (σ. 236) ένθα γίνεται λόγος περί χρήματος καί νομί¬ 

σματος, έν τφ 469 (σ. 244-5) οπού τα περί παραγωγής καί εργασίας, έν τφ 

71* (σ· 467) όπου περί νομού καί νομάρχου διαλαμβάνει ό συγγραφεΰς, έν 
τφ 73^ (σ. 483-4) θίγοντι τό ζήτημα τών έκκλησιών καί μονών έν Έλλάδι 

καί εν τφ 75“ (σ. 496) τφ περί τής Ελλάδος έν τή διεθνεΐ κοινωνία. 

Ό συγγραφεύς πάντοτε εις την παρούσαν έποχήν άποβλέπων καί συμ- 

φώνως προς τον σκοπον τούτον οίκονομήσας τό έ'ργον του δέν έπραγματεύθη 

εύρΰτερον από ιστορικής άπόψεως ώρισμένα θέματα, τα όποια έδιδον αφορ¬ 

μήν εις αυτόν νά άναχθή μέχρι τής Βυζαντιακής εποχής. Ό κρίνων έ'χων 

ύπ’ ό'ψιν ότι θεσμοί τινες τής νεωτέρας Ελλάδος δέν προέκυψαν χό πρώτον 

έν αυτή, άλλ’ είναι έπιβίωσις παλαιωτέρων κατά την Τουρκοκρατίαν ΐσχυόν- 

των καί εκ τής Βυζαντιακής εποχής παραληφθέντων, θά έπεθΰμει πλείονα νά 

έγράφοντο εις τά σχετικά κεφάλαια περί έκπαιδευσεως, ιερατικών σχολών, 

φιλανθρωπίας, πρεσβευτών, διοικήσεως τού 'Αγίου ’Όρους κ,λ.π. κατά τούς 

Βυζαντινούς χρόνους- τότε δέ καί ή όντως πλούσια βιβλιογραφία θά ηύξανε 

διά τής αναγραφής χρησίμων τινών ακόμη βιβλίων. Καλόν επίσης θά ήτο, 

άν ο συγγραφεύς λόγον ποιούμενος περί τών έν Έλλάδι έπιστημονικών 

σωματείων καί ιδρυμάτων (σ. 429 κ. έ.) άφιέρωνεν δλίγας γραμμάς καί διά 

την Εταιρείαν Βυζαντινών Σπουδών καί την έν Άθήναις Επιστημονι¬ 

κήν Εταιρείαν, τών οποίων δέν είναι άγνωστοι αί προς τήν επιστήμην 
ύπηρεσίαι. 

Δια τών ολίγων τούτων εντελώς λεπτομερειακών παρατηρήσεων δέν 

προτιθέμεθα βεβαίως νά μειώσω μεν τήν σημασίαν τού έργου τού κ. Βολο- 

νάκη, ό όποιος μέ εξαιρετικήν σαφήνειαν, μέθοδον καί καλλιέπειαν κατώρ- 

θωσε νά ένοποιήση καί άπλοποιήση πολυσύνθετα θέματα. Άναμφισβήτητον 

είναι ότι οΰτος διά τής δημοσιεύσεως τού περί ού ό λόγος έργου του 

σημαντικωτατην προσεφερεν εις το Ελληνικόν κοινόν υπηρεσίαν. 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Συνεδρία 54ν τής 2Φα Νοεμβρίου 1933. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτου. 

Ό επίτιμος εταίρος κ. Ευγένιος Ντάρκο εχαμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα: 

«Ή ιστορία καί τά έρείπια τού Μουχλίου». Ό ομιλητής, δστις έπανειλημμε- 

νως έπεσκέφθη τήν έγκαταλελειμμένην σήμερον μεσαιωνικήν πόλιν, διέλαβε 

περί τού χρόνου τής κτίσεως της καί εξήγησε τούς λόγους, δι’ ους αυτή έκτί- 

σθη εις δ σημείον φαίνονται τά έρείπιά της. Κατά τον κ. Ντάρκο, ή πόλις 

ίδρύθη υπό τού άρχοντος Μαυρόπαππα έπί Φραγκοκρατίας μέ τον σκοπόν 

νά παρεμβληθή ώς σφήν εις τάς εν Πελοποννήσω κτήσεις τών Φράγκων, νά 

χρησιμεύση δέ ώς προπΰργιον τών Ελλήνων κατά τών από βορρά έπιθέσεων. 

Μετά ταΰτα ό άνακοινών παρηκολούθησεν, έπί τή βάσει κείμενων και 

εγγράφων, τήν ιστορίαν τού Μουχλίου διά τής μεσαιωνικής εποχής και τών 

χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής έγκαταλείψεώς της κατά τον Ιζ'. αιώνα. 

Τό δεύτερον μέρος τής άνακοινώσεως περιεστράφη περί τήν έρευναν 

τών ερειπίων τού Μουχλίου, κάστρων διαιρούντων τον συνοικισμόν εις κάτω 

καί άνω πόλιν καί εις άκρόπολιν, ανακτόρων, λουτρών, δεξαμενών ύδατος, 

ερειπίων οικιών κτλ. 

Έκ τής ακριβούς μελέτης τών ερειπίων τούτων, άτινα διαφωτίζουσιν έν 

πολλοΐς τον δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον τών κατοίκων τού Μουχλίου, ό κ. 

Ντάρκο έπείσθη οτι ή πόλις, κατά τήν ακμήν της, είχε περί τούς δεκακισχι- 

λίους κατοίκους, οτι, όταν έπί Τουρκοκρατίας έχασε τήν στρατιωτικήν της 

σημασίαν, έγκατελείφθη μετά πυρπόλησιν καί άνατίναξιν τών έπί τής άκρο- 

πόλεως όχυρο>μάτων, προς δέ ότι τά λεγόμενα υπό τού Καλκοκονδύλη οτι 

αύτη παρεδόθη εις τούς Τούρκους υπό τού Άσάνη, ελλείψει ύδατος, δέν είναι 

αληθή, άφ’ ού τόσαι καί καλώς φυλασσόμενοι δεξαμεναί ύδατος ύπάρχουσιν 

έν αυτή. Τήν πόλιν, συμφώνως καί προς τάς μαρτυρίας Ιταλικών πηγών, 

παρέδωκεν ό “Ασάνης έναντι ανταλλαγμάτων δοθέντων εις αυτόν καί τήν 

οικογένειαν του υπό Τούρκων (βλέπε καί τής παρούσης Έπετηρίδος σ. 454 κέξ.). 

Συνεδρία 55ν τής 8ν$ Δεκεμβρίου 1933. 

Προεδρεία τον αντιπροέδρου τής Εταιρείας κ. I. Ααμβέργη. 

Ό εταίρος κ. Ν. Καλογερόπουλλος έκαμεν άνακοίνωσιν «περί άγνωστων 

Βυζαντινών ναών έν Κορινθία». Είσηγούμενος, άνέφερε συντόμως τά κατά 



506 Επιστημονικάϊ ανακοινώσεις. 

την μεσαιωνικήν ιστορίαν της Κορινθίας, καί ιδία τής Κορίνθου, ή οποία 

υπήρξε μέγιστον Παλαιοχριστιανικόν και Βυζαντινόν κέντρον τής Πελοπόν¬ 

νησου, μετά ταύτα δέ διέλαβε περί των μεσαιωνικών μονών, πολισμάτων καί 

φρουρίων Σικυώνος, Ζεμενού, 'Αγινορίου, Πολυφέγγου, Φανερωμένης, Όδη- 

γητρίας καί 3Αγγελοκάστρου, τά όποια χρονολογούνται από του 10ου αϊώνος 
και εντεύθεν, τονισας την καλλιτεχνικήν αξίαν ώρισμένων τοιχογραφιών εν 
αύτόΐς, ας καί λεπτομερώς περιέγραψεν. 

Ιδιαιτέρως δ εξήρε τήν αξίαν των γλυπτών του Ζεμενου, ένθα κατέ- 

μεινεν ο οσιος Λουκάς ό Στειριώτης, δείξας τήν σχέσιν αυτών προς τά του 

εν Ευβοία οσίου Λουκά. Λόγον επ’ ίσης Ιδιαίτερον έκαμε καί περί τών γλυ¬ 

πτών τής Φανερωμένης καί Πολυφέγγου, ένθα ύπήρχεν ή μονή του βράχου. 

Εν συνεχείς ό κ. Καλογερόπουλλος εξήρε τήν μεγάλην αξίαν τών ναών 

τής Σολιγγίας, ών τινες, ως ό τής αγίας Τριάδος καί ό του οσίου Αντωνίου 
παρα τό Σοφικόν, είναι θεμελιώδους σημασίας. 

Γενικώς δ απέδειξεν ότι ή Κορινθία υπήρξε μεγάλη καλλιτεχνική περι¬ 

φέρεια τροφοδοτούμενη από τε τάς Αθήνας καί τήν Κωνσταντινούπολην 

δι’άξιολόγων τεχνιτών καί έργων. Έν τελεί έτόνισεν ότι τοιαυτης αξίας μνη¬ 

μεία συμβάλλουσιν εις γνώσιν ου μόνον τής ιστορίας τής Κορινθίας, άλλα 
και τής καλλιτεχνικής τοιαυτης τής μεσαιωνικής Ελλάδος. 

Συνεδρία 56η τής 28>κ Δεκεμβρίου 1933. 

Προεδρεία τον τακτικόν προέδρου τής 1 Εταιρείας κ. Κ. Δνοβουνιώτου. 

Ο εταίρος κ. Φ. Κουκουλές έκαμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα: «Γεύματα, 

δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών». Στηριζόμενος ό ομιλητής εις τάς πλη¬ 

ροφορίας, ας παρέχουσι καί άλλοι Βυζαντινοί συγγραφείς καί δή καί οι 

πατέρες τής εκκλησίας, προς δέ καί τά λαϊκά κείμενα, έτι δέ λαμβάνων 

ύπ’ όψιν διαφόρους τοιχογραφίας καί σχετικάς εν χειρογράφοις εικόνας, έχων 

δέ ως βοηθημα τον Νεοελληνικόν βίον, ώμίλησε περί τοΰ ποσάκις τής ημέ¬ 

ρας έτρωγον οι Βυζαντινοί, ποια ή το ή ύλη καί. τό σχήμα τών τραπεζών, 

οποία ησαν καί πώς ωνομάζοντο τά επικαλύμματα τών τραπεζών τούτων καί 

οποίον ητο τό σχήμα, τό όνομα ή υλη καί ή χρησιμο.ποίησις τών διαφόρων 

επιτραπέζιων σκευών. Έν συνεχεία ό ομιλητής έξήτασεν, άν οί Βυζαντινοί 

ε'τρωγον καθήμενοι η άνακεκλιμένοι, άν συνέτρωγον άνδρες μετά γυναικών 

και τίνες υπηρετούν τούς τρώγοντας. Συμπληρών δέ τήν άνακοίνωσιν του 

ωμίλησε περί λαϊκών συμποσίων καί τών κατ’ αυτά διασκεδάσεων, περί τής 

κοινής τών μοναχών τραπέζης Ιν τοΐς κοινοβίοις, προς δέ καί περί τών εν 

τοΐς άνακτόροις διδομένων επισήμων γευμάτων, επί τή βάσει τών πληροφο- 
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ριών, άς παρέχει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος εν τή εκθέσει τής βασι¬ 

λείου τάξεως καί ό Φιλόθεος εν τφ κλητορολογίφ του.(Βλέπε καί τού παρόντος 

τόμου σ. 97 κέξ.). 

Συνεδρία 57η τής 16 η* Ιανουάριον 1934. 

Προεδρεία τοΰ αντιπροέδρου τής 'Εταιρείας κ. I. Δαμβέργη. 

Ό εταίρος κ. Έμμ. Πεζόπουλος έκαμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα: 

Μαγικά φιλολογικά. Έν τή άρχή τής άνακοινώσεώς του ό κ. Πεζόπουλος 

άνέφερε τήν υπό άρχαίων ποιητών χρήσιν τής μαγείας έν ποιήμασι καί 

έμνημόνευσεν ιδίως τάς Φαρμακευτρίας τού Θεοκρίτου, τήν όγδόην Εκλογήν 

τού Βεργιλίου καί τον πέμπτον έπορδόν καί τήν δγδόην σάτιραν τοΰ πρώτου 

βιβλίου τών Σατιρών τού Όρατίον. Επειδή δέ καί κατά τούς μεσαιωνικούς 

χρόνους ήτο συνηθεστάτη ή μαγεία και πολλοί συγγραφείς αναφερουσι δια¬ 

φόρους μαγικάς ένεργείας, ό ομιλητής άπεδειξεν οτι δια τούτων δυναμεθα να 

κατανοήσωμεν άκριβέστερον καί νά ερμηνεύσω μεν όρθώς χωρία τινά τών 

Φαρμακευτριών τού Θεοκρίτου, περί ών υπαρχουσιν αμφισβητήσεις. Ουτω 

δέ διέλαβε περί τής χρήσεως έν μαγείαις τής δάφνης, τών ερίων, τού ερυθρού 

χρώματος, τών κηρίνων ομοιωμάτων, τής κατορύξεως υπό τό κατώφλιον 

θυρών μαγικών φαρμάκων ή ειδώλων ή άλλων τινών πραγμάτων, καί τέλος 

περί τού έν "4δη άδάμαντος, δηλ. τών χαλύβδινων πυλών τού "4-δου, τάς 

οποίας ήδύνατο μόνη ή θεά Εκάτη νά άνοιξη. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Έν τή βιβλιογραφία σημειοΰνται όσα έγράφησαν κατά τό 1933 υπό Ελλήνων καί 
σχετίζονται μέ τον υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταΰτα 
αναφερονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, αλλά καί τούς μετά την άλωσιν χρόνους. 

Επι τή ευκαιριφ δε ταύτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα “Ελληνα δημο- 

σιευοντα σχετικας μελετάς, δπως άποστέλλη άντίτυπον άύτών προς τον Γεν. Γραμμα¬ 

τέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς Αθήνας, όδ. Μεθώνης 45. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ~ ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Α· Κ. Α. Αναδρομή είς τό παρελθόν· τό έργον τής μεγάλης εξεταστικής επι¬ 

τροπής επί των ναυτικών εκδουλεύσεων (1833). (Ναυτική Έπιθεώρη- 
σις τόμ. 25 σ. 189-202.) 

'Αγγελάκι Έμμ. Ό Γενιτσαρισμός έν Σητείςι. (Κρητικαί μελέται) τόμ. Α'. σ. 10-13 
28 - 9, 91 - 2, 120 - 2 157 - 9.) 

Άγνάντη Ν. Τά μπουκουραίικα των Σχορετσάνων. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινα 
νέα έτ. Α'. τεΰχ. 4 σ. 4 - 9.) 

Άγρα Τέλλον. Λάμπρος Πορφύρας. ('Ρυθμός έτ. 1933 τεΰχ. Αναμνηστικόν σ. 151-155.) 

Γραμματολογικά καί άλλα. (Νέα Εστία έτ. Ζ'τόμ. 14 σ. 756-763.) 

• » Αριστομένης Προβελέγγιος. Ό τελευταίος ρομαντικός. (Αύτόθι 
σ. 1135-1144.) 

Ά&ανασιάδη Ν. Τά κόλιαντα στή Βλάστη. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας 1933 σ. 90-93.) 

Ακαδημίας Ά&ηνών. Ή όρθογραφία τής νέας Ελληνικής. (Έπιστημολόγος, έτος 2, 
σελ. 291 - 293.) 

Αλιμπερζη Σωτηρίας. Αί ήρωΐδες τής Ελληνικής Έπαναστάσ. Άθήναι 1933 Σελ. 483. 

Άμάντου Κ. Εισαγωγή εις τήν Βυζαντινήν Ιστορίαν. Τό τέλος τού άρχαίου κόσμου 
και η αρχή τοΰ Μεσαίωνος. Έν Άθήναις 1933. Σελ. 168. 

» Τό έργον του Αδαμάντιου Κοραή. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά 
έτ. 8. τεΰχ. Λόγων σ. 10- 27.) 

• “Ενας χαρακτηρισμός τοΰ Άδαμαντίου Κοραή. (Νέα Εστία έτ. Ζ' τόα. 
14 σ. 1190- 1194.) 

* - Ζαγορά— Βουλγαρία. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 427.) 

Αληθής λιμήν. (Αύτόθι σ. 428.) 

Αδαμάντιος Κοραής. (Αύτόθι τόμ. Τ' σ. 7-36.) 

* Ποιήματα καί άλλα δημοσιεύματα τοΰ Άδαμμντίου Κοραή. (Αύτόθι 
σ. 161-188.) 

2 ” Σύμμεικτα Τσακωνικά. (Αύτόθι σ. 148-149.) 

Σύμμεικτα. Κατάβολον-Καταβοληνός. (Αύτόθι σ. 149-150.) 
·■ - Ρωμανία. (Αύτόθι σ. 231 - 236.) 

» * Ή μονή Προυσοΰ. (Αύτόθι σ. 237.) 
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Άνδρεάδου Ά. Τό μονοπώ?αον τοΰ παπύρου. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 245 - 249.) 

> Ό "Οθων καί ή Αμαλία είς Βάμβεργ. Άθήναι 1933. Σελ. 25. [ Ανατύ- 

πωσις έκ τής Ν. Εστίας.] 
Άντωνιάδου Σοφίας. Ή περιγραφή στην «ΆΙ.εξιάδα». (Ελληνικά τόμ. Ε σ. 255-276.) 

Αντώνιον Μητροπ. Ηλείας. Ή Αρχιεπισκοπή Π. Πατρών μετά τον θάνατον τοΰ Γερ- 

μανοΰ καί ό Αρχιδιάκονος αύτοΰ Γαβριήλ ό Σίφνιος. (Θεολογία τόμ. 

11 σ. 252 -261.) 

» » Ή Επισκοπή Κερνίκης κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. (Αυτόθι 

σ. 289-301.) 

Ανωνύμου. Νεοελληνικής Τέχνης Νεοελληνική Λογοτεχνία. Άθήναι 1933 Σελ. 126. 

* » Κανονισμός τής Νεβελ?.ηνικής ορθογραφίας υπό τής Ακαδημίας 

Αθηνών. (Νέα Εστία έτ. Ζ' τόμ. 14 σ. 686 - 690.) 

» » Οί Βυζαντινοί ναοί τής Νάξου. (Αύτόθι σ. 1006-1007.) 

» * Φιλάρετος Βαφείδης Μητροπολίτης Ήρακλείας. (Γρηγόριος ό Παλα- 

μάς έτ. ΙΖ' σ. 399 - 400.) 
» * Μητροπολίτης Κρήτης Τίτος Ζωγραφίδης. (Κρητικαί Μελέται τομ. Α . 

σ. 106-8.) 
» » Τά φιλανθρωπ. καταστήματα Μυτιλήνης. (Ό Ποιμήνέτ. Α. σ. 146-150.) 

» » Έκθεσις πεπραγμένων τής ένοριακής Επιτροπείας από τοΰ 1914-1932 

μετά συνοπτικής ιστορίας τής οικογένειας καί τοΰ Ναοϋ Καρυκη. 

Έν Άθήναις 1933, Σελ. 16. 
» . Κατάλογος των έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη χειρογράφων Μαργαρίτου 

Κωνσταντινίδου Μεσημβρινού. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 354.) 

, » Δασικαί παροιμίαι. Μπρος πύρα καί πίσω κλαδευτήρα. (Δασική Ζωή 

έτ. Α', τεΰχ. 11-12 σ. 10.) 

» » Δασικά ήθη καί έθιμα. (Αύτόθι τεΰχ. 8 - 9 σ. 20.) 

Άποστολίδη Η. Ανθολογία 1708-1933. Άθήναι 1933 Σελ. 329. 

Άποστολίδον Μυρτίλου. Περί τής γλώσσης τών Θρφκών. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 71-112.) 

» » Συμβολή είς τήν Θρφκικήν Βιβλιογραφίαν. (Αύτόθι σ. 342-353.) 

Προσθετέα είς τήν συμβολήν είς τήν Θρφκικήν βιβλιογραφίαν. (Αύτόθι 

σ. 371-372.) 
Άποοτολίδου Φωτ. Εορτασμός τών γάμων στήν Τσεντώ. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 267-276.) 

Άραμπατζόγλου Γενναδίου, Μητροπ. Ηλιουπόλεως και Θείρων. Φωτίειος βιβλιο¬ 

θήκη, ήτοι επίσημα καί ιδιωτικά έγγραφα καί αλλα μνημεία σχετικά 
προς τήν ιστορίαν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά γενικών καί 
ειδικών προλεγομένων. Μέρος πρώτον. Έν Κωνσταντινουπόλει 1933 

Σελ. 244 4- ιστ'. 
Άρβανιτάκη Γ. Άρσακίδαι καί Σασσανίδαι. Άθήναι 1933 Σελ. 64. 

» » Βασιλείς παιδοκτόνοι καί πρίγκηπες πατροκτόνοι. (Ήμερολόγιον τής 

Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 421 - 429.) 

Βαμβακίδη Γιορδάνη. Λαογραφικά τής Οίνόης τοΰ Πόντου- (Μοΰσαι έτ. 41 άριθ. 903 

σ. 1-2, άριθ. 904 σ. 2-3.) 

Βαμβάκον Σωκρ. Θεσσαλικόν ήρώον. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 164-1(4.) 

Βαφείδου Νικολάου. Τό έν Διδυμότειχό:» Μοναστήριον τό φερόμενον επ’ όνόματι τής 
Ζωοδόχου Πηγής. Έκδίδεται υπό τοΰ Μοναστηριού έγκρίσει τής ίεράς 
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου-Όρεστιάδος. Έν Διδυμοτείχω 1933. Σελ, 

Βίγκου Α. Ύδραϊκά Σημειώματα. Άπό τάς παιδικός μου αναμνήσεις. (Τό μέλλον 

τής “Υδρας έτος Α' σ· 115-116.) 
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ΒίάΧ°" Ν Ι0° Βΐεν™ί°“ ™ Μυρσταργείου προγράμματος. (Άρτιον 
Οικονομικών και κοινωνικών Επιστημών τόμ. 13 σ. 48- 96 ) 

βΖΖιΙΖ I ·1αναΛ· ”1 ,βΐβλΤ"“ά (Κρ,τ,πά τόμ. Α' ο. 288-290.) 
? ί /■ Ιοτορ^ ^ Έ φιλΜοφ Σχολ Π_ θίαοα)ο> 

ιχΤϊζ Ο . σ. 93 - 312 [και εν ιδιαίτερο) τεύχει] 

" Μ£, ^ άνωγή τού πολίτου έκδ. 3η . Έν ’Αθήναις 1933 Σελ. 587 

* * \ηΙ™2 ΐ% Νδ0ελληνΐΧής Ϊ000 - 1930- Άθηναι 

’ ’ άπό τήν ’Ακαδη* 

Γατ' „„ , ΠΤίββ4· (Ρυ®μ0ς 1933 τ80Χ* Αναμνηστικόν ο. 155-107.) 
'I ” ί Α' Ι°ι°ριες του το*<™ μ«?· "Αθήναι 1983 Σελ. 192 

ρΐ * Μθ'·“'ών Γράμματα. (Παράρτημα περιοδ. . Μούσα,·.) 

ρμανσν ΑΓ,τροας Δρ^,άδος. Έπ,γραφαί. (Θεσσαλιχά Χρον,κά τόμ. 3 ο. 160 163 ) 

Η επισκοπή Βεσσαίνης. (Όρθοδοξία Αθηνών !τ. <Γ' σ 258 ) 

' Εμβολή εις τούς Πατριαρχικούς καταλόγους Κιον/πόλεως 

ΖΙ * 3^°32οΤ' 4|ή5' ('°ρβθδθξία Κ“ν/*4λ«ί «■ Η·. σ. 252-31 

Λα,ρμακσ^όΛσυ Γ. Τό Έλλην. Ναυτικόν διά μέσου τδν αιών. -Αθήνα, 1933 Σε) 82 

Λ„ύ ου κ. Ή ποινή τής μαστιγώσειος. Εν Αθήνα,ς Γθ,3 Σελ“ 

Γ,αίσυρ, Αντ. Σκίτσα άπό τό Βυζάντ,ο. (Ρυθμός Ιτ. Β' σ 5 - 7 ) 

σΓε58?Υ6°θ! “25<0 * ίρΥ0 <™μ* - 

Γιάνναρ, Άντ. Εύμορφη Βοσκοπούλα, ορθογραφώντας -Αντ. Γιάνναρη, [έκβίδοντος 
Ν. Β. Τωμαδακη]. (Κρητικά τόμ. Α'. σ. 139 -54) 

ΛΓ. -Επισκοπικοί κατάλογο, Θεσσαλίας. Διορθώσεις καί προσθήκαι. 
(Θεολογία ετ. 11 σ. 329-342.) 

σ^πΓ^Γ^^ Τζ“μί°ν 'Αλ|“ρ0δ· (®εΜ“λ'”ά Χρονικά τόμ. 3 

3/πσσσ,,σσ,ο, Ν. Β- Ηείπιγτοε έ Υοΐο. Οόεετνείίοσε ευ, «,**,. εί,όε (Εονυο 
(165 Κίικίεε αηοιεππ65 ί. XXXV. ρ. 329-332) 

ΓοΖ^ΠΊ· °1 ά5ρ“βώνε? ^.ατίστη. (Μακεδ. Ήμερολ. 9 σ. 129- .35.) 
, 27. Το κομποδεσιμο της έλάτης. (Δασική Ζωή ίτ. Α·. τείχ. 5 σ. 8 -10.) 

’ Λα·,νε’ίρΐ ’1°ψί ΨΖ Τεγγάί1 μί|ν κυ"«- (Αθτόθ, τεΰχ. 3 σ. 5.) 
^αικαι δασικαι δοξασιαι. (Αύτόθι τεΰχ. 4 σ. 10 - 11.) 

Δαίαλάΐ έ>Ζ°ο1τθί Ζ Κερ^φΐλ°Γθ?ν· ’Α^θει« (Κέρκυρας) φύλ. 29 «Ιουνίου. 
π λαοικατ« το»ζ μεσαιωνικούς χρόνους. (Κ. Έλευθερου- 

οακη. Παγκόσμιός ιστορία σ. 21 - 15Β ) 

Αεικάκ, Στυλ. Ή«Λ Βανθοοθίδοο ίκδοσ,ς τής -Ερωφίλης. (Κρητ. Μελέτα, τόμ. 

Αγαστού 27. Ό δημόσ,ος^αί Ιδιωτικός βίος των αρχαίων "Ελλήνων. Έν Αθηναις 

Αοχτιαρ,-τσυ ***** "αίσιος. (Θρακικα τόμ. 4 

Αρσσον Αημ Ή άνακήρυξις τ„0 συνταγματικού πολιτεύματος έν 'Ελλάδι. (Ήμερολό- 

νιον της Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 171-215) μ ? 

Αυσ/ίοννιώτσυ 2Γ. Αναστασίου Γορδίου άπαρίθμηοις «πασών των έν τή πόλε, τής 
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Ζακύνθου εκκλησιών μετ’ επιγραμμάτων δίστιχων ιαμβικών έν Ιτει 

1689- ( Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8 σ. 45 - 54.) 

Δυοβοννιώτον Κ. Αναστασίου Γορδίου επιγράμματα. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 319 -328.) 

» ·4 Δωρεά! εις τό Θεολογικόν σπουδαστήριον. "Εργα Αγαπίου Λάνδου - 

Σχόλια Θεοδώρου Προδρόμου. ( Εκκλησία ετ. ΙΑ . σ. 43.) 

* , Δωρεά χειρογράφων είς τό Θεολογικόν Σπουδαστήριον. (Αυτόθι 

σ. 315-316.) 

Έγχνχλοπαιδεία Μεγάλη Έλληνιχή. Τόμ. 21 Ραβέννα - Σκοϋδον, τόμ. 22°ς (Σκουζές - 

Τηλέμαχος, τόμ. 23 Τηλεμετρία - Φιλίσκος, τόμ. 24 Φιλισταΐος - Φυλή.) 

’Εν ’Αθήναις 1933. 

' Εκατονταετηρίδας Έ&νιχής διαλέξεις. ’Αθήναι 1933 Σελ. 124. [Έκδ. Συλλόγου πρός 

διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.] 

Έλεοπούλον Καλλιρρόης. Ή άγραφος Ιστορία. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 

1933 σ. 455-466.) 

Εύαγγελίδου Τρνφιονος. Τα Ελληνικό σχολεία άπό τής άλώσεως 1453 μέχρι τού 1831 

μετά προλεγομένων περί τής παιδείας παρά τοΐς Βυζαντινοϊς καί περί 

τής διδακτικής μεθόδου. Έν ’Αθήναις 1933 Σελ. 121. 

» » Κωνσταντίνος Κορνιαχτός. (Μύσων Β'. σ. 161 - 3.) 

Εΰσζρατιάδου Σωφρονίου, πρώην Λεοντοπόλεως. Προνόμια των Αύτοκρατόρων τοϋ 

Βυζαντίου. ('Ρωμανός ό Μελφδός τόμ. Α' έτ. Α' σ- 316-325.) 

» » Σημείωμα περί τής ιδρύσεως καί των προνομίων τής έν Βενετίφ 

Ελληνικής κοινότητος. (Αυτόθι σ. 325-330.) 

» » Ήπειρωτικαί παροιμίαι. (Αυτόθι σ. 330-348.) 

,, χ Οί Στουδΐται ποιηταί Α' Θεόδωρος ό Στουδίτης. (Αυτόθι έτος Β' 

σ. 372-410.) 

» » Κατάλογος των συγγραφέων, των οποίων τά συγγράμματα συνθέτουσι 

τήν Ιστορίαν τής Βυζαντίδος. (Αύτόθι σ. 430-435.) 

» » Περί πένθιμων βασιλικών φορεμάτων. (Αυτόθι σ. 435.) 

, . Περί προβλήσεως καί έκλογής Πατριάρχων καί χειροτονίας αυτών 

καί άλλων Πατριάρχων καί επισκόπων. (Αύτόθι σ. 436-438.) 

, » Περί τοΰ διατί χειροτονεί ό Ήρακλείας τον Πατριάρχην. (Αύτόθι 

σ. 438-439.) 

» » Ό αριθμός των Άγιορειτικών Μονών έν τη ’Αρχαιότητι. (Αύτόθι 

σ. 439 -440 ) 

Ενφροσννίδου ' Ιωάν ν ον. ' Ιστορικά! σελίδες τής έν Πόντφ ίεράς βασιλικής πατριαρχι¬ 

κής καί σταυροπηγιακής μονής 'Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα καί τής 

εξαρχίας Γαλλιανής. Δράμα [1933] Σελ. 

Ζαχυν&ηνοΰ Διονύσιον. Ανέκδοτα Πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων τής Τουρκο¬ 

κρατίας. (Ελληνικά τόμ. Τ' σ. 121-144, 189-204.) 

Ζέγγελη Κ. Ιωάννης Καποδίστριας καί τό εκπαιδευτικόν καί μορφωτικόν του 

έργον. Αλήθεια (Κερκύρας), φύλ. 20 Μαΐου. 

Ζέρμπα Δ. Έκ τής δράσεως των Μπαρμπαρόσσα καί Τοργκούτ εις τάς Ιονίους 

νήσους. (Ναυτική Έπιθεώρησις έτ. ΙΕ' τόμ. XXV ο- 21 -58 ) 

Ζευγώλη Γ.Δ. Ή πρώτη Ελληνοτουρκική συνεργασία 569-580 μ. X. ’Αθήναι Σελ. 60. 

Ζογ3« Ο. 1/3. οοδίϊίαζΐοπο άεΐΐε Οτεοία. Κόπια 1933 ρ. 161. 

5 » Νεί ρπτπο εεηίεπ&τίο άεΐΐα εοείίΐυζίοηε άεΐ τε§ηο ΕΠεπϊοο ρ. 30, 

[’Απόσπ. έκ τής Ειιτορα οτΐεηίαίε Αηη. XIII. {&5. III-IV. 
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Ζωγραφάκη Γ. τ Στέφανος Ξανθουδίδης. (Κρητικοί Μελέται τόμ. Α' σ. 140-1.) 

Ζώη Λ. Τιμάρια έν Ζακύνθψ. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 7°ν σ. 22-24 7δ-77 

103-106,193-194.) 

- * 'Η παμφλετογραφία έν Ζακύνθψ. (Μοΰσαι ετ. 41 (1932) άριθ. 903 

σ. 2 · 4, 904 σ. 2. έτος 42 άριθ. 919 - 920 σ. 5.) 

> Μία άπάντησι. (Αυτόθι άριθ. 905 σ. 1-2.) 

* * Πλαστογραφηθεϊσα υπογραφή τοϋ ήρωος X. Μέξη. (Αυτόθι άριθ. 917 

σ. 1-2, άριθ. 918 σ. 1-2.) 

* » “Ανέκδοτα έγγραφα "Υδρας. (Νέα Εστία- τεύχος έκτακτον, Χριστού¬ 

γεννα 1933 σελ. 56 - 57.) 

ΗυύΆνβΓάο£ΐυ - ΤΗεούοίοε. Ι>’ένοΐυίΐοη εεί 1& δίΐυαίϊοη αοίαείΐβ άε Ια δίέηο^ταρίιίε 

ρατίεπιοηταϊτε επ Οτέεε. (Τα νέτίίέ είεπο^ταρίιΐςτιε Αηη. 17. ρ. 69-72.) 

Θεοτόκη Σπνρ. Αποφάσεις μείζονος Συμβουλίου Βενετίας 1255- 1669. Έν Άθήναις 

1933. Σελ- 290 -{- ιβ'. [Μνημεία τής Έλληνικ. ιστορίας τόμ. Α' τεϋχ. II.] 

* * Σύμμεικτα. Οί σκλάβοι εις τό Βενετικόν Κράτος. (Ελληνικά ετ. Τ' 

σ. 145-148.) 

Ή Κρήτη τό 1570. (Ήμερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 1933 

σ. 313-337.) 

* * Παναγία ή Νικοποιός (Αυτόθι σ. 344.) 

Θεοφανέδου Ή πτώσις τοϋ Ναπολέοντος. Άθήναι 1933 Σελ. 147. [Άνατύπωσις έκ 

του 25 καί 26 τόμ. τής Ναυτικής Έπιθεωρήσεως.] 

τόμ. 26 σ. 1-56, 143-182.) 

Θεοφύλακτου Θ. Τά τρία μοναστήρια τού Πόντου. (Μακεδ. Ήμερολ. 1933 σ. 222-224.) 

Θερειανον Διον. Ό Ελληνισμός κατά λεκτικήν καί πραγματικήν έννοιαν. (Έπιστημο- 

λόγος έτ. β' σ. 201 -203, 222 - 223, 244 - 247, 257 - 260.) 

Θωμαδάκη Βασιλείου. Στατιστικοί έρευναι περί Κρήτης. (Κρητικαί Μελέται τόμ. Α' 

σ. 39-40, 166 -8.) 

Ιεζεκιήλ μητροοτ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφεροάλων. Αρχιερείς Άγραφιώται. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 106-111.) 

“Αρχιερείς Άγραφιώται. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 97 - 101.) 

* Ή Ιερά Μονή Βλασίου. (Ελληνικά έτ. Ε' σ. 429.) 

Ιωακείμ Ίβηρίτον. Ή Τερισσός. (Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ. ΙΖ' σ. 12- 16, 69-72, 

116-119.) 

Καιροφύλα Κώστα. Ιστορία των “Αθηνών άπό Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου μέχρι τής 

άλώσεως υπό των Τούρκων (330 - 1456.) Άθήναι 1933 Σελ. 263. 

* ’ Τό Γαλλικόν δουκάτον τών Αθηνών. Άθήναι Σελ. 64. 

* - Μετά τήν άλιοσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. “Αθήναι Σελ. 64. 

11 * Ιστορικά Σημειώματα Ζακύνθου άπό τά Βενετικά Αρχεία. (Ίόνιος 

Ανθολογία τόμ. 7 σ. 35 - 36, 78 - 79.) 

1 - Δύο ανέκδοτοι έπιστολαί τοϋ Οϋγου Φωσκόλου. (Αυτόθι σ. 127 -132.) 

> Ή Ζάκυνθος κατά τάς άρχάς τοϋ δέκατου έκτου αίώνος. (Αυτόθι 

σ. 195- 198.) 

* - Ό Δάντης εις τήν Ελλάδα. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 

1933 σ. 145 -161.) 

Καλαϊσάκι Βασ. £Ναναρίσματα καί Νανουρίσματα καί Νάναρα. (Κρητικαί Μελέται 

τόμ. Α’, σ. 160 - 1.) 

Καλιταοννάκι Ίωάν. Αδαμάντιος Κοραής καί Κάρολος Βενέδικτος Ηεεο. (Ακαδημίας 

Αθηνών Πρακτικά έτ. 8. Τεϋχ. λόγων σ. 49 - 69.) 
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Καλιταοννάκι Ιωάν. Στέφανος Ξανθουδίδης. (Κρητικαί Μελέται τόμ. Α' σ. 7 - 9.) 

, » Άναίρεσις κριτικής αναξιόπιστου. (“Αθήνα τόμ. 45 σ. 3 -14.) 

Καλλιγα Πάνου. Ό Καπετάν Άντώνης ό Οικονόμου. (Τό μέλλον τής Υδρας έτ. Α 

σ. 99 - 100.) 

Καμπάνη Άρίστου. Ιστορία τής Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (έως τό 1932.) Τρίτη 

έκδοσις συμπληρωμένη.Άθήναι 1933. (Παράρτημα τής «Νέας Εστίας» 

σ. 73 -80, 81 - 88, 89 - 96, 97 - 104, 105 - 112, 113 - 120, 121 - 128, 129 - 

136,137 - 144,145- 152.) 

» X Κωστής Παλαμάς. («Νέα Εστία» έτ. 71 τόμ. 14 σ. 1195-1.201). 

Καμπούρογλου Δ. Γρ. - Κογεβίνα Λυκ. Αί Άθήναι ποΰ φεύγουν. Άθήναι 1933 Σελ. 93. 

> * Έν Ελληνικόν χειρόγραφον. Άθήναι 1933 Σελ. 4. [ Απόσπασμα έκ 

τής Ν. Εστίας]. 

Καηνουκάγια Χρ. Ή αύτοβιογραφία τοϋ Παναγιώτου Παππαναούμ. (Ήμερολόγιον 

Δυτ. Μακεδονίας 1933 σ. 193 - 199.) 

Καραπατάκη Κωνατ. Τραγούδια τών Βεντζίων. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας 1933 

σελ. 89 καί 90.) 

Καρηαϋ-ίον Εμμανουήλ Άρχιμ. Λαογραφικόν Σημείωμα. Ή Πίττα στήν Νίσυρο. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 144- 145.) 

Καταπότη Μιχ. Σητεία. (Μύσων τόμ. Β' 3 - 11.) 

» » Ή Σπιναλόγκα. (Αυτόθι σ. 35 - 6.) 

» » Ή σφαγή τών Σκαλιωνών έν Σητείφ. (Αυτόθι σ. 110.) 

, · , Χειρόγραφον μέσα Μουλιανών Σητείας. (Αυτόθι σ. 111 - 2.) 

, V Ή έπαναστατική Συνέλευσις τών Κρητών 1897 καί τά έν Άρχάναις 

συμβάντα. (Αυτόθι σ. 113 -22.) 

» . Σητεία-Μονής Τοπλοΰ ενθυμήσεις. (Αυτόθι σ- 132-5.) 

> .·* "Εγγραφα Μεταφραστικού Γραφείου Ηρακλείου. (Αύτόθι σ. 135-7.) 

* * Σητεία-Μέσα Μουλιανά [έγγραφα]. (Αύτόθι σ. 138-9.) 

» . Ή Τραπεζόνδα Σητείας. (Αύτόθι σ. 140- 1.) 

» < Ό πατημός τής Σητείας (1828 - 9). (Αύτόθι σ. 141 - δ.) 

X » Σητεία. Ή σφαγή τών Χοχλακιών κατά τά τέλη “Ιουνίου 1821. 

Ή σφαγή τών Χριστιανών εις τήν θέσιν «Φονιά». (Αύτόθι σ. 145- 7.) 

> » “Εμμανουήλ Ξυμπλάρος (1809). (Αύτόθι ο. 148 -50.) 

» » “Ιωάννης Μακρής (1790). (Αύτόθι σ· 150-1.) 

» » “Οπλαρχηγοί Ίεραπέτρας Φρ. Τσαντεράκης (Παπά Γεώργ. ΙΊαμαλά- 

κης.) (Αύτόθι σ. 152.) 

» » Σητεία. Χειρόγραφα Λάστρου. (Αύτόθι σ. 160 · 1.) 

Καταουροΰ Ίο>άν. ΟΙ Βυζαν. ναοί τής Νάξου. («Νέα Εστία» έτ. Ζ' τόμ. 14 σ. 892-893.) 

Καψάλη Γερασ. Ή Μάνη. Περιγραφή τής χώρας κλπ. Άθήναι 1933 σ. 43. 

» -■> Ή Σπάρτη, μετ’ είκ. καί χάρτου. Άθήναι 1933 Σελ. 13. [Ανατύπωσις 

έκ τής Μεγ. Ελληνικής “Εγκυκλοπαίδειας.) 

Κεραμοπούλου Αντων. Σύμμεικτα Αρχαιολογικά. (Άρχαιολ. Έφημ. 1931 σ. 161-165.) 

Κιουρτσίδη Ιωάν. Τά ψευτοπαλληκαρά. (Τραγούδι τοϋ Πόντου.) (Ήμερολόγιον Δυτ. 

Μακεδονίας 1933 σ- 224.) 

Κλεομβρότου Εύαγγ. Ή έν Λέσβω Ιερά Μονή Λειμώνος καί ό Πατριαρχικός θρόνος 

Αλεξάνδρειάς. (Ό Ποιμήν έτ. Α' σ. 198- 201.) 

Ϋ Κληματσάκη Εύαγγ. Ήμερολόγιον καί Πρακτικά τοϋ στρατοπέδου Ακρωτηρίου. 

■ (Κρητικαί Μελέται τόμ. Α' σ. 3 - 7, 26 - 28, 86- 88.) 

Επ ετ Η Ρ ι σ Εταιι-ειας Βυζαντ. ΕπουδΩν, έτος ϊ'. 33 
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Κοχχίνου. Διον. Ή Ελληνική Έπανάστασις. Τόμος πέμπτος. Άθήναι 1938 Σελ. 400. 

Κόλια Γ. Τοπιονυμικόν χοϋ δήμου Δωριέων Παρνασσίδος. (Άθηνά τόμ. 44. 

σ. 107-152.) 

Κοραη Αδαμάντιον. Σημειώσεις εις τό προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος τοΰ 1822 

έτους. Εκδοθεΐσα (αρωγή τής Επιτροπής χοϋ εορτασμού τής εκατον¬ 

ταετηρίδας Άδ. Κοραη υπό Θεμ. Π. Βολίδου. Έν Άθήναις 1933. 

Σελ. 174+λβ\ 

Κορδάτον Γ. Ό πραγματικός Κοραής. (Νέα Έπιθεώρησις περίοδ. Β' σ. 1-3.) 

Κοτζιονλα Γ. Σκέψεις μέ την αφορμή τοΰ θανάτου του. ('Ρυθμός έτ. Β'. τεΰχος 

αναμνηστικόν σ. 159 -163.) 

Κόττου Δίζας. Ή νεοελληνική Λογοτεχνία στά γυμνάσιά μας, τόμ. Α'. Άθήναι 1933 

Σελ. 125. 

Κονγέα Σ. Ανέκδοτος επιστολή τοΰ Κοραή. (Ελληνικά έτ. Τ' σ. 52-53). 

Λανθάνουσαι έπιστολαί τοΰ Κοραή. (Αυτόθι σ. 54.) 

' Ό Κοραής είς τήν αλληλογραφίαν τοΰ Άσωπίου. (Αυτόθι σ. 56 - 77.) 

Ο Η386 καί οι έν Παρισίοις Έλληνες. ( Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά 

τόμ. 8. Α’ τεΰχ. Λόγων σ. 69 - 70.) 

Κουερίνη Μαρίας. Λαογραφία. Τό τραγούδι τής Άρετούσας. (Κρητικαι Μελέται τόμ. 

Α' σελ. 38.) 

Κονζη Άριστοτ. Ό Κοραής ώς ιατρός. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8, τεΰχ. 

Λόγων σ. 71 - 93.) 

Κουχονλέ Φαίδωνος. Σταυρακίου καί Ζωής πολλά τά έτη. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 141. 

’ Κλέπται καί Φυλακαΐ κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Ημερολόγιου 

τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 363-373 ) 

Κοα/ίου/α ΓΗαΐάοπ. Τ5ε ΑΟιουδ παοάετη - ΟβεΙι Εοχίοοπ. ^οιΐΓπεΙ οί Ηβΐΐεπίε 5ίυ- 

άΪ68 νοί ΕΙΙ1 σ. 1-8.) 

Κονρίλα Ευλογιού, Δαυριώτου. Άλβανικαί μελέται. Ή μετάφρασις τής Κ. Διαθήκης 

είς τό Αλβανικόν ήτε τοΰ Γρηγ. Άργυροκαστρίτου καί ή τοΰ Κων. 

Χριστοφορίδου εξεταζόμενη από γλωσσικής, ερμηνευτικής καί δογ¬ 

ματικής άπόψεως καί περί τής Έλληνοαλβανικής διαλέκτου. Θεσσα¬ 

λονίκη 1933 Σελ. 208+η'. 

Θεόκλητος ό Πολυείδης καί τό λεύκωμα αύτοΰ έν Γερμανό; (έξ ανεκ¬ 

δότου κώδικος.) Ό Φιλελληνισμός των Γερμανών. (Θρφκικά τόμ. 4 

σ. 113 - 199.) 

ν Ρήγας ό Φεραϊος καί τά ανέκδοτα ποιήματα του, έξ Αθωνικού χειρο¬ 

γράφου. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 3 - 96.) 

Κονρμονλη X. Κρητικά παρωνύμια. (Κρητικαι Μελέται έτ. Α' σ. 153 - 7.) 

Κριαρα Μανόλη. Συμβολή είς τά Νεοελληνικά παρωνύμια. (Άθηνά τόμ. 44 σ. 171-183.) 

Αγγλισμοί στή νέα Ελληνική. (Νέα Εστία έτ. Ζ' τ. 14 σ. 1172-1173.) 

Κυριαζή Ν. Έμπόριον καί Ναυτιλία Κύπρου. (Κυπριακό Χρονικά έτ. Θ' σ. 16-23, 

129- 160,216-238.) 

* ' » Σχετικά προξενικά έγγραφα- (Αυτόθι σ. 24 - 54, 87 -122.) 

• Ναογραφία Λευκοσίας. (Αυτόθι σ. 55-64, 122- 128, 201-216.) 

” * Διακυβέρνησις τής Κύπρου. ΟΙ Σατράπαι αυτής. (Αυτόθι σ. 65-80, 

81-86, 172-194.) .Λ 

* » Κώδων Φανερωμένης. (Αυτόθι σ. 195 - 201.) 

·> Κτηματικόν βιβλίον έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 245-250 καί 313.) ’ , 

* 1 Έμπόριον καί ναυτιλία έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 251 - 275.) 
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Κυριαχίδου Στίλπωνος. Βυζαντιναί με?νέται I. Τό μ ο λυ β δ ό β ο υ λλο ν τοΰ στρατηγού 

Μελίου. (Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης Β' σ. 315-337.) 

Κωνσταντινίδον ’ Αποστόλου. Τό άργυροΰν Ίωβιλαΐον των Πατριαρχικών περιοδικών 

«Εκκλησιαστικού Φάρου» καί «Πανταίνου» καί ή έκθεσις τοΰ Ελλη¬ 

νικού έν Αίγύπτφ βιβλίου (1862 - 1933) υπό τοΰ καθηγ. κ. Ευγενίου 

Μιχαηλίδου. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 447 - 476.) 

Κωνσταντοτιούλου Κ. Κάστρον Μαρωνείας. (Θρρκικά τόμ. 4 σ. 35 - 39·) 

Κωοταδήμα Χριστοφ. Τό αερόστατο τοΰ Παχώμη. Καλαρρυτιώτικο σατυρικό ποίημα 

γραμμένο τό ΙΗ’. αιώνα. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα ετ· Α'. 

τεΰχ. 3 σ. 6 - 8.) 

Ααμπίχη Δ. Ό Ελληνισμός τής Νοτίου Ιταλίας. Άθήναι 1933 Σελ. 78. 

γ Δαμπουσιάδου Γεωργίου. Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως. (Θρακικά τόμ. 4 σ. 310-318.) 

Αάσχαρι Μ. Σέρβος μεταφραστής τοΰ Κοραή, ό Βουκάσιν Ράδισιτς. (Ελληνικά 

έτ. Τ', σ. 78 - 80.) 

» « Ή πρώτη Έλληνοσερβική συμμαχία. Ή συνθήκη τοΰ νοεβίαη τής 

14/26 Αύγουστου 1867, (Ήμερολ. τής Μεγ· Ελλάδος 1933 σ. 109-114.) 

ψ Αεχατσα ' Α&αν. Ή Ιθάκη. Έν Άθήναις τόμ. Α'. 1933 Σελ. 186. 

Αιουδάχη Μαρίας. Κρητικές μαντινάδες κριτική έκδοση - μουσική Γιάννη Δεληβασίλη. 

Ηράκλειο - Κρήτης 1933- Σελ. 162 -(-ς'. 

Λούβαρι Ν. Ιστορία τής φιλοσοφίας. Έν Άθήναις 1933 τόμ. Α'. Σελ. 228, Β'. 277. 

Δουχοπούλου Δ. Τό σημειωματάρι τοΰ γεροκαλαμένιου. (Ημερολόγιου τής Μεγάλης 

Ελλάδος 1933 σ. 199-144.) 

ν * Αινίγματα άπό τήν Άργιθέα. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ· 130-140.) 

Αουρανδάχη Κωνστ. Ή μάχη τής Σιατίστης. (Ημερολόγιου Δυτ. Μακεδονίας 1933 

σ. 81-88.) 

Μ. Δ. Σ. Β. Α. Μυστακίδης. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 365 -356.) 

Μα·&·ιονδάχη I. Δημοτικά τραγούδια Σέλινου. (Κρητικά τόμ. Α'. σ. 243- 84.) 

Μαλανδράχη Μ. Δύο λόγοι τοΰ Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου τοΰ Β'. (Εκκλη¬ 

σιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 69-78.) 

Λόγος εκφωνηθείς έν 'Ρόδφ υπό 'Ροδίου λογίου κατά τήν κηδείαν τοΰ 

Πατριάρχου Παρθενίου Β'. (Αύτόθι σ. 205-212.) 

Μανίχη Άντων. Μιαούλης καί Κο?ιοκοτρώνης. (Τό μέλλον τής "Υδρας έτος Α'σ, 97 - 98.) 

Μαράτον Α. Έπτανησιακαί Αναμνήσεις. (Ίόνιος Ανθολογία τόμ. 7 σ. 32-33.) 

Μάργαρη Δημ. Άπό τήν Ιστορίαν των Ελληνικών περιοδικών. Χρυσαλλίς. (Ημερο¬ 

λόγιου τής Μεγά?π]ς Ελλάδος 1933 σ. 345 - 362.) 

Μαρίνη Κ. Λησμονημένα συνήθια. Ή βοϊδοκουλούρα τών Χριστουγέννων. (Νέα 

Έοτία, τεΰχος έκτακτον, Χριστουγέννων σ. 81-82.) 

Μαρχουλή Τηλεμ. Δεισιδαιμονίαι τών κτηνοτροφών. (Ημερολόγιου Δυτ. Μακεδονίας. 

1933 σ. 209 - 212.) 

Μάρον Αίμου. Τά έν Κεφαλληνίφ κτήματα τής καθολικής επισκοπής στά 1262. 

(Ίόνιος Ανθολογία έτ. 7ον σ. 201 - 202.) 

Μανραχάχη I. Ή αρχαία πόλις Ριξηνία τά νΰν Μεσκλά τής Δυτικής Κρήτης άπό 

άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων μετ’ εικόνων. Χανία 1933 

Σελ. 37. ■ ·; ■_!··■ 

Μέγα Γ. Γεροντοκτονία. (Ελληνικά έτ. Ε' 351-360.) 

Μέχιου Κ. Στήλαι καί αγάλματα Κωνσταντινουπόλεως. ("Ορθοδοξία Αθηνών ετ. 

Ζ'. σ. 273-276.) 

λ » Μιχαήλ Άκομινάτος αρχιεπίσκοπος Αθηνών. (Αύτόθι σ. 281-283.) 
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ψ Μενάρδου Σιμού. Συμπληρωματικά! σημειώσεις περί χοΰ Ηε,εε. (Ακαδημίας Αθη¬ 

νών Πρακτικά, τόμ. 8 τεΰχ. Λόγων σ. 70-71.) 

Μινώτον Μαριέττας. Τό ρεμπελιό τών Ποπολάρων. Άθήναι 1933 Σελ. 30. [Άνατΰπω- 

σις έκ τοϋ 7 τόμ. τής 'Ιονίου Ανθολογίας.) 

> » Τραγούδια από τη Ζάκυνθο. Άθήναι 1933 Σελ. 101. [Άνατύπωσις έκ 

τής ’Ιονίου Ανθολογίας έτ. 7 ] 

Μιχαηλίδον Ευγενίου. Κλεΐς «Εκκλησιαστικού Φάρου», ήτοι Εόρετήριον τών τριά¬ 

κοντα τόμων τού 1908-1932. Αλεξάνδρεια 1933. Σελ. 148. 

Βιβλιογραφικόν δοκίμιον μετά βιογραφικών σημειώσεων. Μέρ. Α'. 

Ή Αίγυπτος έν τή συγχρόνω Ελληνική Φιλολογία (1800-1934). (Εκκλη¬ 

σιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 312 - 322, 435 - 446.) 

.» ■· Υπόμνημα προς τάς συγκλήτους τών Πανεπιστημίων Αθηνών κα! 

Θεσσαλονίκης περί ίδρύσεως έν αυτοΐς έδρας Αραβικής γλώσσης καί 

φι?ιθ?ι.ογίας. (Αυτόθι σ. 511-542.) 

Μιχαλοπούλου Φάνη. Ό Παπαδιαμάντης (ένα ψυχομετρικό σημείωμα). "Εκδοσις περιο¬ 

δικού «Σήμερα». Άθήναι 1933 Σελ. 22. 

Μοσχοπούλου Ν. Τουρκία: Γεωγραφία, γεωργία, δημόσια οικονομικά κλπ. Έν Άθήναις 

1933 Σελ. 82. [Άνατύπωσις έκ τής Μεγ. Έλλην. Εγκυκλοπαίδειας.) 

Μουρελλον I. Ιστορία τής Κρήτης τόμ. Β' τεΰχ. 6-8°ν Ηράκλειον Κρήτης 1933 

Σελ. 753 · 1004, 

» » Έξακριβοΰται πού έζησεν ό Δομένικος Θεοτοκόπουλος. ΑΙ έρευναι 

τού κ. Γ. Οίκονομίδου, έν ιστορικόν τουρκικόν έγγραφον, (έφ. Ελεύ¬ 

θερα Σκέψις, Ήράκ?.ειον 24 Ίανουαρ. 1933, άρ. 1165.) 

Μπάλάνου Δ. Θεόκλητος Φαρμακίδης. Λόγος λεχθείς κατ’ εντολήν τής Συγκλήτου 

εν τή μεγάλη αιθούση τών τελετών τού Πανεπιστημίου τή 30 Ιανουά¬ 

ριου 1933. Σελ. 62. 

' » Περικοπαί έξ ανεκδότων έπιστολών τού Θεοκλήτου Φαρμακίδου, άνα- 

φερόμεναι εις πολιτικά γεγονότα τών έτών 1829-1834. (Ακαδημίας 

Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8 σ. 105-111.) 

» » Ό Αδαμάντιος Κοραής περί Εκκλησίας καί κλήρου. Λόγος εκφωνη¬ 

θείς έν τή αιθούση τών τελετών τού Πανεπιστημίου τή 28 Μαρτίου 

1933. Άθήναι 1933 Σελ. 23. 

Μπόγρη Δημ. Λευκάδιος Χέρν. (Νέα Εστία έτ. Ζ' τόμ. 14 σ. 1078-1081.) 

Μπούα Ί. Τιζαρεΐται Αρχιερείς. ( Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 114.) 

» » Επισκοπική Γεωγράφία. (Αυτόθι σ. 265-266, 292-293, 299-300, 

308 - 309, 317 - 318, 341 -342, 349 - 350, 357 - 358 [καί έν ιδιαιτέρφ 

τεύχει Σελ. 36.) 

Νικολάου Μητροπολίτου ’Αξώμης. Αιγυπτιολογικά. Ή αρχαία Έρμούπολις. (Πάνταινος 

τόμ. 25 σ. 106 · 108.) 

Ντεληγιάννη Β. Σύμμεικτα Λαογραφικά. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 222- 233.) 

Ξενάκη Δ. Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι έν Πηλίφ καί Βόλω κατά τήν ιθ' εκατονταε¬ 

τηρίδα. Άθήναι 1933 Σελ. 41. 

Ξενάκη Μάρκου. Κάντανος - Μπαρμπαρόσσα Πατέλλα. (Κρητικά τόμ. Α'. σ. 185-8.) 

Ξενοπούλου Γρηγ. Σπυρίδων Παγανέλης. (Νέα Εστία έτ. Ζ'. τόμ. 14 σ. 834-835.) 

» * Σιμός Μενάρδος. (Αυτόθι σ. 835.) 

Ξηροποταμίτον Ευδόκιμου. Κατάλογος αναλυτικός τών χειρογράφων κωδίκων τής 

βιβλιοθήκης τής έν Άγίω ”Ορει τοϋ Άθω ίεράς καί σεβάσμιας βασι¬ 
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λικής, Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής τοϋ Ξηροποτάμου. 

Έν Θεσσαλονίκη 1932. Σελ. 212+η*. 

Ξηρουχάκη Αγαθάγγελου Άρχιμ. Αί σύνοδοι τού Γερόλαμο Λάντο (1467-1474-1488.) 

Έν Άθήναις 1933 Σελ. 103. 

, * Ιστορικά σημειώματα καί στατιστικοί πληροφορίαι περί Κρήτης κατα 

τον Καστροφύλακα. Α' (Κρητικά τόμ. Α σ. 114-26.) 

Οίκονομίδου Γ. "Εν ιστορικόν έπεισόδιον (1879). (Έφημ. Ελεύθερα Σκέψις, Ηρά¬ 

κλειον 20 Μαρτίου 1933 άρ. 1174.) 

Ή ιστορία τών Βερατίων. (Έφημ. Ελεύθερα Σκέψις, Ηράκλειον 

15 Μαΐου 1933. άρ. 1182.) 

, » Τό Τσαντλή μοναστήρι. Τό Άρκάδι. (Έφημ. Έλευθ. Σκέψις. Ηρά¬ 

κλειον 20 Νοεμβρίου 1933. άριθ. 1207.) 

, , Ή Παναγία ή Καλυβιανή. (Κρητ. Μελέται Ά σ. 186-8. Άθήναι 1933.) 

, » Δομένικος Θεοτοκόπουλος. Έν ιστορικόν τουρκικόν έγγραφον. (Μύσων 

Β'. 13-6.) 

* » Πώς προελήφθη ή σφαγή Σητείας. (Μύσων Β' σ. 16-8.) 

Οίκονομίδου Ν. Κωνσταντίνος Οικονόμος. (Θρακικά τόμ. 4 σ. 207-216.) 

Οικονόμου Μιχ. Νεοελληνική Γραμματική (τής κοινής Δημοτικής). Εν Αθήναις 1\}όά 

Σελ. 210. 

Παλαμά Κ. Διονύσιος Σολωμός. Άθήναι 1933 Σελ. 38. [Άνατύπωσις έκ τοϋ ΚΒ'. 

τόμου τής Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας σελ. 91-95.) 

» » “Αννα Νοάγιε. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμος 8, τεΰχος 

Λόγων σ· 94 -102.) 

Παπαγεωργίον Γ. Ή Χρυσοσπηλιώτισσα τών Γοργιανών. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινό 

νέα έτ. Α' τεΰχ. 1 σ. 6 -10.) 

» » Ή λαϊκή μοϋσα στά Τζουμέρκα. (Αυτόθι 10-12.) 

Παπαγιαννοπονλον Διονυσίου. ΒίόΗοβΓαρΗΐβ Ιοπίοπυο. (Προσθήκαι καί διορθώσεις) 

(Ίόνιος Ανθολογία τόμ. 7 σ. 82-83.) 

Παπαδάκι Ν. Τό έργον τοϋ Ιστορικού άρχείου Κρήτης (1920-1133). Λογοδοσία 

άποχιυρήσαντος Διευθυντοϋ. Χανία 1933 Σελ. 60. 

, > Πολιτική Σάτυρα έν Κρήτη. (Κρητικαί Μελέται τόμ. Ά σ. 123-39.) 

Παπαδημητρίον Γ. Δύο αρματολοί τών Τζουμέρκων. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινα νεα 

έτ. Α'. τεΰχ. 6 σ. 3-7.) 

Παπαδημητρίου I. Ό έθνικός βίος τοϋ Μουστοξύδου. Κέρκυρα 1933 Σελ.- 

Πατταδημητριόν Κ. Πόθεν τό έπώνυμον Καραϊσκάκης τοϋ στρατάρχου Γεωργίου Καραι- 

σκάκη ; (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 192.) 

Παπαδοπούλαν Α. Δ. Συμβολή εις τήν έρευναν τής Ποντικής διαλέκτου, ήτοι γραμμα¬ 

τικά καί συντακτικά ζητήματα. ( Αθήνα, τόμ, 45 σ. 15-48.) 

Παππακωνσταντίνον Δ. Ιστορικά, λαογραφικά κλπ. έκ Τρικκέρων. (Θεσσαλικά Χρο¬ 

νικά τόμ. 3 σ. 183-,191.) _ 

Παπασπνρου Πάν. Ή δράση του ιεραποστόλου καί έθνομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλου 

στά χωριά τής Άρτας. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νεα ετ. Α'. τευχ. 

1 σ. 10 καί 11.) / ■ 
Παπαφράγκον Στάμον. Ό Αδαμάντιος Κοραής περί δικαίου καί δικαιοσύνης. Όμιλια 

εις τήν Ακαδημίαν Αθηνών κατά τον εορτασμόν τής έκατονταετηρι- 

δος από τοϋ θανάτου τοϋ Άδαμαντ. Κοραή. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 23. 

Παπαχρισζοδονλον Μόσχον. Τραγούδια τής Γέννας. (Θρ^ικά τόμ. 4· σ- 217-221.) 
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Πατζαχριοτοδονλον Πολ. Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών τής Θράκης. (Θρακικά 
τόμ. 4 σ. 302 - 309.) ν 

» Κατάλογος από ονόματα καί προσηγορικά, πού βρίσκονται στις <0ρ(?- 

κικες Ηθογραφίες» μου καί μερικά γλωσσικά συμπεράσματα. (Αυτόθι 
σ. 319 - 320.) 

Πασχάλη Δ. Άνδριαχόν γλωσσάριον ή λέξεις καί φράσεις τής έν Άνδρο λαλιάς. 
Εν Αθήναις 1933 Σελ. 122. 

Τοπωνυμικόν τής νήσου "Ανδρου. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 82. 

Ιστορικά έργα καί μελέται (1887 - 1933). Έν Άθήναις 1933 Σελ. 8. 

* ’Απ0 τθύς ^ύλους καί τάς παραδόσεις τής νήσου Άνδρου. Έν Νέα 
Υορκη 1933 Σελ. 8. 

’ ' Βιζύης ’Ιωάσ«Φ Μαρμαράς (1790 - 1846). (Θρακικά τόμ. 4 σ. 45- 56 ) 

πΙΤΐ ΤΓ° *>ησαυρός *Ι« μ*»»*». Έλλην. γλώσσης. Άθήναι 1933 Σελ. 64. 
Ιίερζιςφαλου Ανδρ. Περί διαιρέσεως των επιστολών. (Μύσων τόμ. Β'. σ. 139 - 40.) 

Πέταλα Β. Ή Σκούπα. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα έτ. Ά. τεΰχ. 3. σ 2-5) 

Πετραχαχον Δ. Μονεμβασία καί Επίδαυρος Λιμηρά μετά την Επανάστασή του 1821. 
Άθήναι 1933 Σελ. 32. 

Πεχρίδον I. Αίγυπτος Ελλάς 1800 -1933. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 54. 

Πετροπούλον Γ. Βιβλιογραφική έπισκόπησις τού 1931. (Άρχεϊον Βυζαντινού δικαίου. 
Παραρτημα Νο 1 σ. 1 - 139.) 

Π.'9η Μχη. Ανέκδοτος προκήρυξή ιοΟ Νέλσονος κρός τον5 ·Ε-,«νη<,ίο„5. (Έλλη- 
νικά ετ. Ε' σ. 421 - 424.) 1 

Πλίζο,νοτ Ν. Ένεπκή Έγγραφή I* ιοβ παλα.οϋ ατρα«8νος Ηρακλείου. (Κρητ,κά 
τομ. Α. σ. 135-7.) 

πλ:άΖ<Τ ’5”ί·?ύμμΤΙ Λαθγρ· ’Α^ίου Θράκης. (Θρακικά τόμ. 4 σ. 240-265.) 
Πλουμιδον Μ. Κρητικά και βιβλιοκριτικά Σύμμεικτα. (Κρητικά τόμ. Ά σ. 285.) 

’ ’ Ιαρατηρήσεις είς επιγραφήν. (Κρητικά τόμ. Α'. σ. 285.) 

Ψ Π°6φυ*α έπί τ0ΰ 6>ου του· (Ρυθμός έτ. Α'. τεΰχ. Αναμνηστικόν 

Πρόχον Άρισζ. Ή Ζωή, ή δράση καί τό έργο τού Κλ. Τριανταφύλλου μαζύ μέ μία 

εκλογή απο τα τραγούδια τού «Ραμπαγά* φροντισμένα άπό τόν ίδιο. 
Εκοοσις Συνδέσμου Σιφνίων. Άθήναι 1933 Σελ. 95. 

Πρωτοψάλτη Μ. Χελιδονίσματα στην αρχαία Ρόδο. (Ρυθμός έτ. Α'. σ. 212-217.) 
Ραμφον ’/». Κιμωλιακά. Άθήναι 1933 Σελ. 55. 

Ρεδ,άδη Π Πατρόκλου νήσος. (Ναυτική Επιθεώρησή έτ. ΙΖ' τόμ. 25 σ. 117-127 ) 

Ροδο0ίνον Ν. Κουλπαναδικα (ήτοι) συνθηματικόν γλωσσικόν ίδίωμαΌρτάκιοϊ Άδρια- 

νουπολεως. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 295 -301.) 

Σοββύ.μν Εν*η. Λόγος τού Άλεξανδρείας Θεοφίλου τού Β' ΰ,,έρ υοΰ Δ. Θέμελη 

των Μεσολογγιτών. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 52-68.) 

Συμπληρωματικά τού Αλεξάνδρειάς Ιεροθέου τού Α'. (1825 - 1845) 
(Αυτόθι σ. 193 - 204.) ' 

Εκ τής αλληλογραφίας τού Ήρακλείας Ιγνατίου. (Αύτόθι σ. 543 553.) 

Αιγινητικον Ήμερολόγιον. (Ελληνικά έτ. Ε'σ. 432-435.) 
Σαμαρα^ Παν. Έπιδρομαί κατά τής Λέσβου. (Ό Ποιμήν έτ. Α' σ. 227 - 234.) 

Σαραντη - Σταμούλη Ελπινίκης, Προγνωστικά. (Θρακικά τόμ. 4 σ. 234-239.) 

Σηφαχα Γ. Παραχώρησις τού δ.αμερίσματος Χανίων ώς φέουδου ε!ς Ενετούς 

χοϊκούς έν έτει 1252. (Κρηχικαί Μελέται τόμ. Α'. σ. 14 - 7,'δΟ - 4, 89- 
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Σήφαχα Γ. Ήμερολόγιον καί Πρακτικά τού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου. (Αύτόθι 
σ. 3-7, 26-8, 86-8, 113-6, 145-9.) 

Σίοχου Άν&ίμου. Ή διοικητική όργάνωσις τής ορθοδόξου Ελληνικής εκκλησίας 
Αμερικής βορείου καί νοτίου. (Έκκλησ. Φάρος τόμ. 32 σ. 569-581.) 

Σούλη Χρ. Σημειώσεις είς τήν ιστορίαν τής παιδείας τής Άρτης καί το>ν Τζου¬ 

μέρκων. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα έτ. Α'. τεΰχ. 2 σ· 2 - δ.) 

Σττνριδάχη Γ. Λαογραφικά σύμμεικτα έκ τού χωρίου έξω Περιβολάκια. Σητείας. 

(Κρητικαί Μελέται τόμ. Α'. σ. 18 -22.) 

Παράκλησις υπέρ τής σωτηρίας των"αμαρτωλών. (Αύτόθι σ· 103.) 

» , · Δημοτικά "4«ματα έκ'Ζήρου Σητείας. (Αύτόθι σ. 181 - 2.) 

, Ανέκδοτον Κρητικόν έγγραφον έκ τής Τουρκοκρατίας. (Κρητικά 

τόμ. Α' σ. 138.) 
» » Λαογραφικά Σύμμεικτα έκ Κατσιδονίου Σητείας. ^(Αυτόθι σ. 189-241.) 

, , Ενθυμήσεις έκ τής μονής Κυρίας Άκρωτηριανής ή Τοπλοϋ. (Ελληνικά 

έχ. Ε' σ. 430 -431.) 

Σηνροηονλον Ν. Ανέκδοτά τινα χειρόγραφα άναφερόμενα εις τάς κατά τόν ΙΘ',αΙώνα 
επαναστάσεις των Θεσσαλών κατά τής Τουρκίας. (Θεσσαλικά Χρονικά 

τόμ. 3. σ. 102 - 129.) 
Σταματιάδον Άναχρέοντος. Οί δελφινόσημοι, ήτοι περί τού αρχαιότερου οικογενειακού 

κορμού τής νήσου Σάμου άπό τού έτους 1620 καί εντεύθεν. Έν Άθή- 

ναις 1933 Σελ. 340. 
Σταμούλη Α. Έγράφετο ή γλώσσα των Θρακών. (Θρφκικά τόμ. 4' σ. 365-366.) 

» Σωματεία, Σχολεία, Λόγιοι Θράκης, Θρφκες μουσικοί. (Αύτόθι σ. 

366-371.) 

Σζαυρονιχηπανον Γαβριήλ. Ιστορικά έγγραφα Μονής Σταυρονικήτα. (Γρηγόριος ό 

Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 113-116.) 
, » Έκ τού ύπ’ άριθ. 8 Περγ. Κώδικος (Αιών X) τής Βιβλιοθήκης τής 

ίεράς Μονής τού Σταυρονικήτα. (Αύτόθι σ. 281-285.) 

Στανροηούλον Γ. Λάμπρος Πορφύρας. Άθήναι 1933 Σελ. 16. [Άνατύπωσις άπό τά 

«■Μουσικά Χρονικά.»] 
Σταύρου ’ Αη. Ή μάχη τής Χρυσοσπηλιώτισσας των Γουριάνων. (Τζουμερκιώτικα 

καί Άρτινά νέα έτ. Α'. τεΰχ. δ σ. 9.) 

Στεργιοηούλον Κ. Αί τοπωνυμίαι τής "Αρτης καί των Τζουμέρκων. (Τζουμερκιώτικα 

καί Άρτινά'νέα έτ. Α'. τεΰχ. 2 σ. 5 καί 6.) 

» » Ή έπανάστασις τού 1821 είς την "Αρταν καί είς τά Τζουμέρκα. 

(Αύτόθι τεΰχ. 1 σ 3 - 5.) 

Ταλιαδούρον Έη. Κιονσταντινούπολις. (Άνάπλασις τόμ. ΜΤ' σ. 131 -132, 163 -165, 

181-183.) 
* * Αγία Σοφία. (Αύτόθι σ. 210-212, 260-263.) 

Τερζάχη Άγγ. Τό νεοελληνικό μυθιστόρημα. (Ιδέα, χρονιά 1 τόμ. 1 σ. 244-252, 312- 

318. 375-382, τόμ. 2 ο. 40 - 52, 100-105.) 

Τζαρτζάνου Άχιλλ Άπό τό άρχεΐο τής οικογένειας Δημητριάδου του Τυρνάβου. (Θεσ¬ 

σαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 141 -156.) 

Τιμοθέου Άρχιεπισχόιτου Ίορδάνον. Εκδρομή είς τά Γάδαρα. Ό Ελληνισμός ΰπερθεν 
τού Ίορδάνου. (Νέαν)Σιών τόμ. ΚΗ' σ. 345-352, 394-399.) 

ΤονηαΗϋε /. Ρ,έροηεέ αη ρτοίεδεειιτ Ετ. ϋο1§6Γ. (Άρχεϊον Βυζαντινού δικαίου. Παράρ- 

(. τη μα Ν° 1 σ. >140-158.) -. . 
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Τριανταφυλλίβη Μανώλη. Ή Ακαδημία και τό γλωσσικό ζήτημα. Αθήνα 1983 Σελ. 

58 [Άνατύπωσις έκ τής Νέας Εστίας.] 

Τσελάλη Άγησ. Παναγιώτης ό Άναγνωστόπουλος ό Φιλικός, ιστορική μελέτη. Αθήναι 
1933. Σελ. 78. 

Ταύρον Ζήχον. Ό Γιαννάκης Φαρμάκης έκ Βλάστης, ήρως τής Εθνικής παλιγγενε¬ 

σίας τοΰ 1821. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας 1933 σ. 105· 110.) 

Τωμαδάκη 17. Μαρίνος Τξάνες Μπουνιαλής. {Ελληνικά τόμ. ς' σ. 103 - 120.) 

* ’ Διορθωτικά εις τον Κρητικόν πόλεμον τοΰ Τζάνε. {Κρητικά τόμ. Α'. 
σ. 127- 132.) 

* * Γενική κεφα?.αιώδης καταγραφή των έν τώ Ίστορ. Άρχείφ Κρήτης 
εγγράφων καί αντικειμένων Μουσείου. (Αυτόθι σ. 155-84.) [Καί έν 
Ιδιαιτέρφ τεύχει.] 

* Γ Κρητικά καί βιβλιοκριτικά Σύμμεικτα. (Αύτόθι σ. 286 - 288.) 

* - Διονυσίου Σολωμοΰ λυρικό τραγούδι τοΰ Μπαίρον. ("Ρυθμός τόμ. Α'. 
σ. 125-33.) 

» Διονύσιος Σολωμός. (Βιβλιογραφία). (Έκδοσις περιοδικού Ρυθμός, 

1933.0.1-8,9-12,13-16,17-20.) 

Φαρμαχίδου Ξενοφ. Ιστορικά αφηγήματα. "Η Κύπρος έκχριστιανιζομένη. (Αλήθεια 
6 Ίανουαρ. 1933 άριθ. 2698.) 

* <· Κυπριακά λαογραφικά σπουδάσματα. Ή συτσά. (Έφημερ. Αλήθεια 
15ης καί 22«ς Δεκεμβρ. 1933 άριθ. 2747 καί 2748.) 

Φιέρου Μιχ. Παραδόσεις περί τοΰ πληθυσμού τής Κλεπίνης. (Κυπριακά Χρονικά 
έτ. Θ' σ. 15-16.) 

Φιλήντα Μ. Γλωσσικά. Ετυμολογίες σέ Θρακικές λέξες. (Θρακικά τόμ. 4 σ. 277-294). 

» » Συνεπαρμός ή συμφυρμός. (Νέα Εστία· τεύχος έκτακτον, Χριστού¬ 
γεννα, σ. 76 - 78.) 

» 8 Τόνος. (Νέα Έπιθεώρησις. Περίοδ. Β' σ. 112-113.) 

* » Τονισμός. (Αυτόθι σ. 153-154.) 

» » Αναλογία. (Ίόνιος Ανθολογία τόμ. 7 σ. 33 - 34.) 

Μαραγκιάζω. (Ρυθμός έτ. Β' σ. 21 ·22.) 

Γλωσσικά! Έρευναι. (Γλώσσα έτ. 1, σ. 37-42.) 

Έπίμετρον εις τάς δύο πραγματείας περί Μωρέως. Οί προέλληνες 
Χαμϊται. (Αυτόθι 42 - 49.) 

Ανέκδοτος κώδιξ Λετύμπου. (Κυπριακά Χρονικά έτ. Θ' σ. 169-171.) 

Σύμμεικτα έκ τοϋ χωρίου Άβδοΰ Πεδιάδος. (Κρητικαί Μελέται τόμ. 
Α'. σελ. 101 - 2.) 

Φιριππίδου Νικολάου. Νεόφυτος Κρής ό ζωγράφος. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 
σελ. 134 - 140.) 

ο Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων δύο έπιστολαί ανέκδοτοι. 
(Αυτόθι σ. 429 - 434.) 

* * Ιστορία των εν Καιριρ "Ιεράς Μονής καί ίεροΰ ναοΰ τοΰ άγιου Νικο¬ 

λάου, τοΰ Πατριαρχικού οίκου καί τοΰ ναοΰ τοΰ "Αγ. Μάρκου. (Πάν- 

ταινος τόμ. 25 σ. 328 - 333, 349 - 351, 397 -399, 382 - 385, 475 - 477, 
501 - 503, 532 - 537, 550 - 553.) 

Φουρίκη Π. Ή έν Αττική Έλληναλβανική διάλεκτος. (Άθηνάς τόμ. 45 σ. 49 -181). 

* * Γύρω στο κάστρο τής Αθήνας. Δικαστικά Ανέκδοτα τοΰ 1828. 

("Ημερολόγιον τής Μεγάλης "Ελλάδος 1933 σ. 495 - 510.) 

Φίλιππο Σ. 

Φιλίππου Λ. 

Φιοράκη Στυλ. 
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Φουρναράκη Γ. Μία έκατονταετηρίς 1833 - 1933. Παράρτημα Εφεδρικού άγώνος. 

Έν Χανίόις 1933. Σελ. δ. 
Φωτιάδη Εναγγ. Λάμπρος Πορφύρας. (Ρυθμός τόμ. Α' τεΰχ. "Αναμνηστικόν σ. 165-170.) 

Χαλιόρη Νικολάου. Τρεις ήρωες Ν. Βότσης, * Αν8ρ. Λαλεχός, Κώνοι. Καθηκουρης. (Το 

Μέλλον τής "Ύδρας έτ. Α' σ. 101 -114.) 

Χαραλάμπονς Ε. Ή επί των Π. πλοίων υπηρεσία επί βασιλείας τοΰ Όθωνος. (Ναυτική 
Έπιθεώρησις έτ. ΙΖ' τόμ. 25 τεύχ. 123 σ. 91-116.) 

Χαρπωνίδον Χαρίτ. Λόγος εις "Αδαμάντιον Κοραήν. Έν Θεσσαλονίκη 1933- Σελ. 92. 

[Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.] 
» » Σύμμεικτα φιλολογικά. (Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσα- 

λονίκης Β' σ. 341-377.) 
Χατζή Άντ. "Όμηρος καί Άκριτηΐς. (Έπιστημολόγος έτ. Β' σ. 199- 200.) 

» » Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτηΐς. (Βυζαντ. καί Νεοελλ. Χρο¬ 

νικά 9 (1932/3) σ. 256 - 292.) 

Χατζηϊωάννον Κ. Βιβλιογραφία τής Κυπριακής λαογραφίας καί γλωσσολογίας. Λευ¬ 

κωσία 1933 Σελ. 37. 
, » Δεισιδαιμονίες καί προλήψεις. (Κυπριακά Χρονικά έτος Θ σελίς6-14, 

161-169.) 
, » Παραμύθια (Ιστορίες - μΰθοι) ξόρκια. (Αυτόθι σ. 276 -313.) 

Χατζιδάκι Γ. Συμβολή τοΰ Κοραή εις την μελέτην τής νέας Ελληνικής. (Ακαδη¬ 

μίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8 Α' τεΰχ. Λόγων σ. 45-49.) 

Έπεισόδιον έκ τής Κρητικής τραγωδίας. (Κρητικά τόμ. Α' σ. 113.) 

„ Καί πάλιν περί τοΰ Μορέως. (Έπιστημολόγος έτ. Β' σ. 235-240.) 

Χαζοπούλου Π. Κυνήγια άγριόγιδων ατούς γκρεμούς τοϋ Βίκου. (Δασική Ζωή έτ. Α'. 

τεΰχ. 1 σ. 9.) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Α&ηναγόοα Μητροπολίτου τοϋ άπδ Μ. Πρωτοσυγκέλλων. Έν Λειτουργικόν πρό¬ 

βλημα σχετικόν προς τό μέγα πρόβλημα των Διονυσιακών έργων. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 9-51.) 

„ „ Νεώτεραι απόψεις επί τής Διδασκαλίας - Διδαχής καί των Άποστολι- 

κών Διαταγών. (Αυτόθι σ. 325-358, 481-510.) 

, » Τά ιερά μνημόσυνα παρά τοΐς άρχαίοις Έλλη σι. (Ό Ιίοιμήν έτ. Α' 

σ. 106-108.) 
, » Μία επιστολή άποσταλεΐσα τφ σοφφ φίλφ καθηγητή καί Ακαδη¬ 

μαϊκή) κ. Δ. Σ. Μπαλάνφ είς άπάντησιν μιας κριτικής αύτοΰ έπί τοΰ 

( Γνησίου Συγγραφέως». Έν Άθήναις 1933 Σελ. 27. 

Αλιβιζάτου Άμίλκα. Ή βιβλική καί ίστορικοδογματική βάσις τής κοινωνικής καί 
ήθικής Αποστολής τής "Εκκλησίας έξ έπόψεως Όρθοδόξου. (Ανά¬ 

πλασή τόμ. 46 σ. 218-220, 235-237, 251-255, 266-268, 285-287, 

300-301)- [καί έν ιδιαιτέρφ τεύχει Σελ. 60.] 

* » Ανάγκη Πανορθοδόξου "Επικοινωνίας. (Αυτόθι σ. 281 -282.) 

» * Ή Χριστιανική Διάθεσις απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν ειρήνην. 

(Αυτόθι σ. 303-304.) 
„ , Ή Οικονομική έξασφάλισις τοΰ κλήρου καί ή μόρφωσΐς του. (Αυτόθι 

σ. 17-20.) 
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Αλιβιξάτον ’Αμίλκα. Ή εσωτερική Ιεραποστολή. (Αυτόθι σ. 82-85.) 

Αί έν Βουκουρεστίφ συσκέψεις καί ή κατ’ αύτάς παρουσία τής Α. Μ. 

τοϋ Πατριάρχου τής Ρουμανίας. (Αυτόθι σ. 185 -190.) 

Άνδρεάδον Γ. Τό άπολυτίκιον των αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης. (Γρηγόριος ό 

Ποά.αμάς έτ. ΙΖ' σ. 165-171.) 

Κ ' Τό Άπολυτίκιον τοϋ αγίου Δημητρίου. (Αυτόθι σ. 323-330.) 

3Ανδρεάδον Ίωάν. : Αρχιμ. Λήζιξ ό Άσηκρήτις. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 262-264.) 

Άν&ίμον Μητροπολίτου Μαρωνείας. Τό ζήτημα τοϋ Ημερολογίου καί Πασχαλίου, 

Εισηγητική μελέτη. (Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 7-8, 19-20, 33-34, 42-43, 

58 -59, 66-67, 82-83.) [καί έν ιδιαιτέρα» τευχει Σελ. 53.] 

Αντωνιάδου Βααιλ. Ιουστίνου τοϋ Φιλοσόφου καί μάρτυρος, Ανθρωπολογία. (ΆρχεΧον 

Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τών Επιστημών έτ. Δ' σ. 207 - 216, 289 312.) 

Άντωνιάδον Ευαγγέλου. Τό πρόβλημα τής γλώσσης τοϋ Ίησοΰ. Έν Άθήναις 1933 

Σελ. 167. 

Αντωνοπούλου Κυρίλλου. Έλεγχος κατά τής αίρέσεως τοΰ Προτεσταντικοϋ χιλιασμού 

καί τής ψευδοπροφητείας. Άθήναι 1933. Σελ. 24. 

Απέκα Κ. Ή αληθινή ιστορία τής Εκκλησίας από τό 1821 -1921 τόμ. Α'. 1821- 

1853. Άθήναι 1933 Σελ. 104. 

Ανωνύμου. Ή νομική θέσις τών Παλαιοημερολογιτών έν Έλλάδι. (Εκκλησία έτ. 

ΙΑ' σ. 89-91, 98 -100, 111-114.) 

» » Σιναϊτικά. (Νέα Σιών έτ. ΚΕ'. σ. 603 - 608.) 

Ό Χριστιανισμός καί οί πτωχοί. (Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 11-13.) 

Η εορτή τοΰ Αγίου Σεραφείμ έν Καρδίτση. (Άνάπλασις τόμ. μς' 
σ. 148-151.) 

Τό Βαλκανικόν Συνέδριον τοΰ Πρακτικού Χριστιανισμού. (Αυτόθι 
σ. 169-171.) 

Τό Βαλκανικόν Συνέδριον τοΰ «Παγκοσμίου Συνδέσμου» διεθνούς 

φιλίας διά τών Εκκλησιών. (Αυτόθι σ. 201-204.) 

» Συνοπτική Ιστορία τοϋ ζητήματος τοΰ Κανονισμού εκλογής Πατριάρ- 

χου Αλεξάνδρειάς. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 43. 

Βελλα Βασιλ. Θρησκευτικά! προσωπικότητες τής Παλαιάς Διαθήκης, τεϋχος Α'. Έν 

Άθήναις 1933 Σελ. 118. 

Γαλανόν Μιχαήλ. Αί Άγιαι Γραφαί μας διά τήν αρχήν καί τούς άρχοντας. (Γρηγόριος 

ό Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 8 - 12, 51 - 55, 97 - 103, 149 - 154, 199 - 205,259-265.) 

Γερμανού Μητροπολίτου Θυατείρων. Ή Όξφόρδειος κίνησις. (Όρθοδοξία Κων/λεως 

έτ. Η' σελ. 22-28, 83-90, 108-115, 133- 141, 174-179, 208-213, 

245-251, 271 -278, 306-311.) 

' 1 Τό Έή? ένώσεως τών Εκκλησιών "Ορθοδόξου καί Άγγλικανι- 

κής Εκκλησίας. (Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 165-166, 170-172, 179-180, 

188- 189, 195- 197,202-204,21.0-211,218-220,233-234.) 

*> » Γερμανική Ευαγγελική εκκλησία. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 21. 

Γερμανού Μητροπ. Σάρδεων. Ή περί τοϋ λόγου του Θεοΰ διδασκαλία του μεγάλου 

Αθανασίου. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 564-565.) 

- ' Κατάλογος Μ. Πρωτοσυγκέλλων. (Όρθοδοξία Κωνσταντινουπόλεως 
έτ. Η' σ. 102-107.) 

Γιαννοπονλου Ν. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. Διορθώσεις καί προσθήκαι. (Θεο¬ 

λογία τόμ. 11 σ. 329 - 342.) 
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Δεναξα Δανιήλ Άρχ. Ή ιερά Μητρόπολις Θήρας. Οί σεβασμ.Επίσκοποι καί παν. Μητρο- 

πολΐται αυτής 1592-1931. Έν Πειραιεΐ 1933 Σελ. 52. 

Διαμαντοπονλον Άδαμ. Ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος έν Έφέσφ. Έπί τή πεντεκαιδε- 

κάτη έκατονταετηρίδι. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 17 - 35,128 - 148, 193 - 209.) 

[καί έν ιδιαιτέρα» τευχει Σελ. 182.] 

Δυοβοννιώτου Κ. Γρηγορίου Ταυρομενίου Λόγοι. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 36-42.) 

» » Επιστολή Μελετίου Πηγά περί θείας Ευχαριστίας. (Εκκλησία έτος 

ΙΑ' σ. 9 -10.) 

» » Ή Έκκλησιαστ. οικονομία έξ άπόψεως Όρθοδόξου. (ΑύτόΘι σ. 34-36.) 

» » Στεφάνου Γκέρλαχ, περιγραφή τελετής βαπτίσματος γενομενού έν 

Κωνσταντινουπόλει κατά τό 1577. (Άνάπλασις τόμ. μς' 239 -240.) 

» > Στεφάνου Γκέρλαχ, περιγραφή τής έν Κων/πόλει τελετής τοϋ νιπτή- 

ρος. (Αυτόθι σ. 256 - 257.) 

» » Στεφάνου Γκέρλαχ, ειδήσεις περί τινων έν Τουρκία κληρικών. (Αότόθι 

σ. 269-272.) 

Ειρηναίου Μητροπολίτου Σάμου καί'Ικαρίας.αφορμής ενός όραματισμοΰ. (Έκκλη- 

σία έτ. ΙΑ' σ. 50 - 52.) 

Έξάρχου Βασιλείου. Ή αρχή τής έξατομικεύσεως έν τώ Έκκλησιαστικψ έργα» τής χρι¬ 

στιανικής μορφοδσεως. Συμβολή εις τήν θεωρίαν τοΰ έργου τής χρι¬ 

στιανικής μορφώσεως. Α'έν τφ κηρυκτικφ έργφ.’Αθήναι 1933 Σελ.26. 

» » Συνοπτική ιστορία τοϋ ζητήματος τοΰ κανονισμού εκλογής Πατριάρ. 

χου Αλεξάνδρειάς. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 43. 

Εναγγελίδου Νικολάου Μητροπολίτου Έρμουπόλεως. Ή θεία λατρεία εις 48 πρακτι¬ 

κός ομιλίας. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 264. 

Εναγγελίδου Τρύφωνος. Τά αινίγματα τοϋ Αλεξάνδρειάς Γερασίμου Α'. (Εκκλησια¬ 

στικός Φάρος τόμ. 32 σ. 141 -143·) 

Ενστρατιάδου Σωφρονίου πρ. Λεοντοπόλεως. Ό Χριστός έν τή Ύμνογραφίφ. (Θεολο¬ 

γία τόμ. 11 σ. 69 - 74.) 

» » Πατριάρχων Γράμματα. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 3-10, 109-117, 159- 

167, 193 - 201, 301 - 305, 353 - 356, 355 - 563, 609 - 622, 641 - 650.) 

* » Ό "Αγιος Ιωάννης ό Δαμασκηνός καί τά ποιητικά αυτοϋ έργα. 

(Αύτόθι σ. 11 - 25.) 

» » Κοσμάς Ίεροσολυμίτης ό ποιητής, Επίσκοπος Μάίουμα. (Αύτόθι 

σ. [83-99, 143-158, 202-28, 257-272, 330 -338, 400-416, 489 -505, 

530 - 545.) 

» » Στέφανος 6 ποιητής ό Σαβαϊτης. (Αύτόθι σ. 594- 602, 651 - 673). 

» = Ιερόθεος Πελοποννήσιος ό Ίβηρίτης καί Μεθόδιος Ανθρακίτης, ό έξ 

Ίωαννίνων. ('Ρωμανός ό Μελψδός τόμ. Α' έτ. Α'. σ. 257 - 315.) 

» * Ευγένιος Ιερομόναχος. (Αύτόθι σ. 349 - 351.) 

» » Τά Λειτουργικά τής Εκκλησίας βιβλία. (Αύτόθι έτ. β' σ. 353-367.) 

» » Οί ΣτουδΧται ποιηταί Α'. Θεόδιυρος ό Στουδίτης. (Αύτόθι σ. 372-410.) 

» » Ακάκιος β' Επίσκοπος Μελιτηνής ό θαυματουργός. (Αύτόθι σ. 411-421.) 

» » Τροπάρια Άγ. Μεταλήψεως κατ’ άλφάβητον. (Αύτόθι σ. 422-426.) 

» ν Ακολουθία έπί ένοχλήσει αισχρών καί ρυπαρών λογισμών. (Αύτόθι 

σ. 426-429.) 

» - Περί προβλήσεως καί έκλογής Πατριάρχων καί περί χειροτονίας 

μυτών καί άλλων Πατριαρχών καί έπισκόπων. (Αύτόθι σ. 436 - 438.) 

» » Περί τοΰ διατί χειροτονεί ό Ήρακλείας τον Πατριάρχην. (Αύτ. σ. 438 ) 
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Ήλιάδον Χαραλάμπονς. Τό Δίκαιον τής Μητροπόλεως Τραπεζοϋντος καί ό Οικουμενι¬ 

κός Πατριάρχης Νικηφόρος ό Β'. (1260-1261). (Εκκλησιαστικός Φά¬ 

ρος τόμ. 32 σ. 400 - 408.) 

Θεολόγων αδελφότης ή Ζωή. Ό ποιμήν ό καλός (σειρά μαθημάτων διά τά μέσα κατη¬ 

χητικά σχολεία.) Άθήναι 1933 Σελ. 132. 

1 “ Ό Έπουράνιος πατήρ. Άθηναι 1933 Σελ. 131. 

Ιακώβου Μητροπολίτου Μυτιλήνης. Ή προηγιασμένη. (Ό Ποιμήν έτ. Α'σ. 50-52.) 

Ιεζεκιήλ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Άρχιμ. Ιωσήφ τοΰ 

έκ Φουρνά Ακολουθία των αγίων Ανάργυρων συντεθεΐσα τφ ΑΩΔ' 

μετά προλεγομένων τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος 

και Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ τοΰ από Βελανιδίας.Έν Άθήναις 1933 

Σελ. 52. 

Η Εθνική Επαναστασις τοΰ 1878, καί ό Θράξ Επίσκοπος Κίτρους 

Νικόλαος. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 200-206.) 

Ανεπίσημος κωδι,κοποίησις τοΰ καταστατικού χάρτου τής Εκκλησίας 

τής Ελλάδος. (Άνάπλασις τόμ. μς' σ. 199-200, 214-215, 231-232, 

247- 248, 279 -280, 295-296, 311 -312.) 

Ίωαννιδου Β. Ή έκατονταετηρίς τής Όξφορδείου κινήσεως (1833- 1933). (Γρηγό- 

ριος ό Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 330-337, 335 - 563.) 

Ιωσήφ τον έκ Φουρνα Άρχιμ. Ακολουθία των αγίων Αναργύρων συντεθεΐσα τώ ΔΩΔ' 

μετά προλεγομένων τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ τού 

άπό από Βελανιδιάς. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 52. 

Καζαντζή Κων. Συμβολή εις τον βίον τοΰ Ιησού Χριστού κατά τον Διάλογον καί τήν 

Απολογίαν Ιουστίνου τοΰ φιλοσόφου καί μάρτυρος. Άθήναι 1933 

Σελ. 52. 

Καλαπο&άκη Δ. Ό βίος καί τό έργον τοΰ Αποστόλου Παύλου, Έν Άθήναιτ 1933 

Σελ. 160. 

* 1 Τό Εύαγγέλιον τού Παύλου έν άντιθέσει προς τό έτερον εύαγγέλιον 

των Ίουδαϊζόντων. Άθήναι 1933 Σελ. 52. 

Καλλινίκου Μητροπολίτου Καισαρείας. Αί αξιώσεις των Επισκόπων τής Παλαιάς 

Ρώμης. Ιστορική Μελέτη μέρ. Α'. (Όρθοδοξία Κων/πόλεως έτ. Η' 

σ. 11-13, 29-33, 46 - 48, 129- 132, 167- 173, 202 -207, 237-244, 

266 - 270, 300 - 305.) 

Καλλινίκου Κωνστ. Μεγ. Οικονόμου τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας. Παροιμίαι 

Σολομώντος. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 221. 

Καλλίστου Αρχιμανδρίτου. Ό πατριάρχης Γεράσιμος (1891 - 1897) καί οί αγώνες αυτού 

καί τής περί αύτόν αδελφότητος υπέρ των αγίων Τόπων. (Νέα Σιών 

τόμ. 28 σ. 26 - 44, 65 - 77, 135 - 142.) 

* * Τό Άγιον Φως. (Αυτόθι σ. 238-247, 280-293, 357-367.) 

Καλύβα Χρίστου. Εβραϊσμός καί Τεκτονισμός. Έν Τωαννίνοις 1933 Σελ. 64. 

Καραπιπέρη Μιχ. Νέα μετάφρασις έκ τοΰ Τουρκικού καί θεμελιώδους νόμου τού 

Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 449 - 488.) 

Καρπαθίου Έμμ. Άρχιμ. Ακολουθία τής αγίας ένδοξου παρθενομάρτυρος τού Χρι¬ 

στού Κυριακής μετά βιογραφικοϋ αυτής υπομνήματος φσματογραφεΐσα 

υπό τού έν όσίοις Νικοδήμου Αγιορείτου τού Ναξίου. Έν Άθήναις 
1933 Σελ. 32. 

Καστανα Θεοδ. Μαρτύριον Πολυκάρπου. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 154- 158, 
: . . 235-239. . 
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Κατσονροΰ Φλ. Ευεργετικά! διατάξεις υπέρ των απόρων καί αδυνάτων έν τφ Μωσαϊκά 

νόμιρ. Έν Έρμουπόλει 1933 Σελ. 24. 

Κοϊδάκη Κ. Μητροπολίτου Πλωμαρίου. Κώδιξ τής Όρθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, 

ήτοι εκτενής Όρθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις, Απολογητική και 

Πολεμική. Μέρος Δογματικόν. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 395. 

Εοντοστάνου Μεθοδίου Άρχιμ/Ο Βίος τοΰ Ιησού Χριστού κατά τάΕύαγγέλια. Τόμος 

πρώτος. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 370. 

Κοτζια Ν. Ή εκκλησία τής Κορίνθου κατά τήν Καινήν Διαθήκην- (Ιερός Σύνδε¬ 

σμος. Έτ. 5, σ. 82 - 85). 

Κουρίλα Ενλογίου, Ααυριώτου. Αλβανικοί μελέτάι. Ή μετάφρασις τής Κ. Διαθήκης 

εις τό Αλβανικόν. Θεσσαλονίκη 1933 Σελ. 208 -{-η'. 

«. « Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 43 · 58, 163 -175, 

210-239.) 

Κονρτίδου Κωνστ. Ό Άδριανουπόλεως Μανουήλ. (Θρφκικά τόμ. 4. σ. 68 - 70.) 

Ααυριώτου Σπυρίδωνος. Πώς όμοιούνται οίτέσσαρες Εύαγγελισταί τοις τέσσαρσι ποτα- 

μοΐς καί ζφοις. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 73 - 74.) 

,, * Βυζαντινολογικά. (Αυτόθι σ. 240 - 247.) 

Λεκατσα Γ. Αί γυναίκες τοΰ Εύαγγελίου. Άθήναι 1933 Σελ. 16. 

Μελίτωνος Αρχιεπισκόπου Μαδάβων. Περί Ίωάννου τού Προδρόμου καί βαπτιστου. 

(Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 45 -58.) 

, 5 Ό τόπος της άποτομής τής κεφαλής Ίωάννου τού Προδρόμου. 

(Αυτόθι σ. 100-108, 177-184, 371-375, 417-427.) 

» Ανεκδότων έκδοσις. Μαρτύριον τού άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 

τοΰ τροπαιοφόρου. (Αυτόθι σ. 689 - 696). 

Μηλιαρα Καλλίστου Άρχιμ. Οί άγιοι Τόποι έν Παλαιστίνη καί τά επ’ αυτών δίκαια του 

Ελληνικού έθνους, τόμ. Β'. Έν Ίεροσολύμοις 1933 Σελ. 901 ή- ιβ'. 

Μισνρλή. Εκκλησιαστικοί μεταρρυθμίσεις. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 32. 

Μπαλάνον Δημ. Μέσα, δι’ ών αί έκκλησίαι δύνανται τελεσφορώτερον νά έργασθώσι διά 

τήν ειρήνην καί τάς φιλικάς σχέσεις μεταξύ τών Βαλκανικών Εθνών. 

(Άνάπλασις τόμ. μς' σ. 171 -173.) 

» Θεολογική Σχο?ή. Θεολογικόν Οίκοτροφεΐον. Θεολογική Ακαδημία 

(Αυτόθι σ· 298 - 300.) 

Μπόγδη Χρυσοστ. Ακολουθία καί βίος τοΰ οσίου Μελετίου άθλήσαντος τφ 1060. Έκδι- 

δεται επιμελείς μέν τού Μ. Άρχιδ. τής Άρχιεπ. Αθηνών Χρυσο¬ 

στόμου Μπόγδη, δαπάνή δέ τού μοναχού Αντωνίου Γκίνη. Άθήναι 

1933 Σελ. — 

Μπόμπολα Δ. Ακολουθία καί βίος τού οσίου καί θεοφόρου Πατρός ήμων Αλέξιου 

τού ανθρώπου τού Θεού -ψαλλόμενη τή ιζ' Μαρτίου, έν ή τελείται ή 

μνήμη αυτού, εις ήν προσετέθη καί ολόκληρος ό τοΰ αγίου Παρακλη¬ 

τικός Κανών, τό ιστορικόν τής Μονής καί τά νέα Μεγαλυνάρια, επι¬ 

μελείς τού έφημερίου Κιάτου Δημητρίου Μπόμπολα, άδείφ τής Ιεράς 

Μονής έκδοσις β'. Έν Κιάτφ 1933 Σελ. 50. 

Μπούα I. Επισκοπής διαίρεσις. Άθήνησι 1933 Σελ. 14. 

» * Βυζαντινοί Έρμηνευταί καί ιεροί κανόνες. (Εκκλησιαστικός Φάρος 

τόμ. 32 σ. 248 - 255). 

Μπρατσιώτου Π. Ό Χριστιανικός κοινωνισμός καί ή παγκόσμιος Χριστ. κοινωνική κίνη- 

σις. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 48. [Βιβλιοθήκη Χριστιανικής Κοινωνικής 

ένώσεως άριθ. 1.) . 
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·**,. Ανάγκη μείζονος επαφής ιών .Οββοδό|ων 
_ εκκλησιών. ( Αναπλασις τόμ. μς' σ. 153 - 154) 

"ί'“"°ν Δημη'6·,,Τ4 “Ο^χάμενον τού έχμλησμ,σ™™; κημόγι,„Ιος ™ί οΐ πμομδ,ο· 

ΐ^&λ.ΊΓ ί™5“Υ°νΐες· Δ,“Ιί,Ρ<1 ίπ! δώ'“™θί?· Έ, Άθήναις 

^7^σκΐ28ε-“ΐ3α, ’5 8ώ“<",“λΐ? Ιώ'' 

’ΑκολουΐΙία τών άγί»ν μα(!χάρων Θεοβοοίας ιής Τ„ίίας Μ; 

Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτίσσης συνταχθεΐσα μέν υπό τοΰ έν 

οσιοις Νικοδήμου Αγιορείτου τοΰ Ναξίου, νυν δέ τό πρώτον έκδιδο- 

μενη ωτο Εμμανουήλ Καρπαθίου Αρχιμανδρίτου. Έν Αθήναις 1933 

Ά^„αον ·ΑΜ,μ. ·Ανακήρυ|ις ·Ανία,ν |ν ,8 ·Ρω ΈκΛ ^ 

( Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 79-86.) 

^ Χ0ΰ. ίερ°δ ΛειΨάνου τοΰ Εύαγγελιστοϋ Μάρκου καί τών Ιερών 
Ελληνικών κειμηλίων τής Εκκλησίας τοΰ Αγ. Μάρκου. Έν Βενετία. 

(Αυτόθι σ. 424-428.) ν 

Τά σύσσημα τής ύπερανίας Θεοτόκου καί τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ 

τόμ°ίί σ. πρεσβυτέρου' (Θεολογία 

Απολογισμός τής Παπικής προπαγάνδας επί τών Όρθοδόξων Έκκλη- 

σιων. (Άναπλασις τόμ. μς' σ. 160-161.) 

'^ό'μΗ.1Τ-Χ^Ζ’Γ »-»·* 
Ή νεκρώσιμος Ακολουθία τής Ανατολικής Εκκλησίας. (Νέα Σιών 
τομ.. 28 σ. 168 -176, 219 - 228, 278 - 339 - 344.) 

απαγεωργ ου Γεω9Υ· Α£?ίμ· Απαντησις εις κανονικά ερωτήματα. (Όρθοδοξία Αθη¬ 

νών ετ. ϊ σ. 199 - 200, 206 - 207.) η 

αα^α^οΜον_Λ^.^ατα είς τ6ν μυροβλήιην Δημήτριον. (Άνάπλασις τόμ. 

Π*„«Ι,„Μου Χςματ,αν,αμός Κοί ΠοΧ,παμάς. Άλεξάνδρεα* 

ι% ΌβΜόδ°* ·ε-^· 

Παπαδο™ ’0ρθ6δθξος Χβ«™«νική Κατήχησ.ς, Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 111 

«««Α,™*·* Χρυσοστόμου^ρχιεπισκόπου Ά&ηνων. Ό Αγιος Κύριλλος Αλεξάν¬ 

δρειάς. Εκδίδοται υπο τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας ΑλεΙαν- 

Τ,Μ, ·Α?,*ΐλ,““η| πενΤαϊίοοιοστβ ίμειείφ τής Γ' Οίκουμεν,κής 
Συνοδου. Αλεξάνδρειά 1933 Σελ. 486. 

Ό Αθηναϊκός κώδιξ τών Πρακτικών τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου 

και το αυτοκεφαλον τής Εκκλησίας Κύπρου, (Ακαδημίας Αθηνών 
Πρακτικά τομ. 8. σ. 59 - 66.) ' 

Τό ζήτημα τής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έν τή 

I Οικουμενική Συνόδφ. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 129-134.) 

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοφάνης έν ταΐς σχέσεσιν αύτοΰ πρός 

τους Δυτικούς. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 321 -329, 385-393.) 

Οί Νεομάρτυρες. ('Ανάπλασις τόμ. μς' σ. 173-176 190-192 204 

205, 220 - 222, 237 - 239, 255 - 256, 268 269, 301- 303) ’ 
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ΤΓαπαόοπούλου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών. Περί τής συγχρόνου πνευ¬ 

ματικής δράσεως καί κοινωνικής προνοίας τής εκκλησίας τής Ελλά¬ 

δος. (Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 25 - 33.) 

» „ Ή διόρθωσή τοΰ Ίουλιανοΰ Ημερολογίου έν τή Έκκλησίρ τής 

Ελλάδος. (Αύτόθι σ. 225 - 232, 243 - 250, 257 - 264, 273 - 281.) [καί έν 

ίδιαιτ. τεύχει Σελ. 85-] 

» » Ή πρώτη έκατονταετηρίς τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. (Αύτόθι 

σ. 241 - 243.) 

Παπα&ανασοπονλου Θεοφύλακτου Άρχιμ. Ή δεξιά τοΰ άγιου Ελευθερίου. (Εκκλη¬ 

σιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 409 - 423.) 

Παραδείση Άϋ-ηνοδώρου Άρχιμ. Αί Εκκλησιαστικοί Ακολουθίαι. (Ρισμανός ό Μελω- 

δός τόμ. Α' ετ. Β' σ. 368 - 372.) 

Πασχάλη Δ. Αί εις τόν Ευαγγελιστήν Λουκάν αποδιδόμενοι εικόνες τής Παναγίας. 

(Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 251-264). 

„ , Ό έκ τής νήσου Ανδρου Αυξέντιος Ασκητής, ό έπικληθείς δσιος. 

(Θεολογία τόμ. 11 σ. 302 - 318.) 

Πολυκάρπου Μητροπ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Λόγοι επί τών Κυριακών Ευαγ¬ 

γελίων τόμ. Α'. Έν Αθήναις 1933. Σελ. 192-)-ξ'. 

ι ν Οί Ιεροκήρυκες έν τή Έκκλησίρ τής Έλ?ιάδος. (Θεολογία τόμ. 11 

σ. 97- 105.) 

Πολνκράτους ’/ακ. Ό γάμος κατάτάς Ασίζας τής Ιερουσαλήμ. (Όρθοδοξία Αθηνών 

έτ. Τ' σ. 246.) · 

Πορφυρίου Αρχιεπισκόπου Σιναίον. Σιναϊτικά. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 368 - 370.) 

Πρόκον Ν. Αί επτά ήμέραι τής δημιουργίας τής Αγίας Γραφής. Έν Σπάρτη 1933 

Σελ. 128 4-η'· 

Σίσκου Άν&ίμον Άρχιμ. Διοικητικοί προϋποθέσεις τής ευημερίας καί προόδου της 

Όρθοδόξου εκκλησίας. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τόμ. 32 σ. 112-113, 

213 -247.) 

. « Ή διοικητική όργάνωσις τής Όρθοδόξου Έλλληνικής έκκλησίας, 

Αμερικής βορείου καί νοτίου. (Αύτόθι σ. 301-311, 379-399.) 

Σπυροπουλου Θεοφίλου Άρχιμ. Ό βίος καί ή διδασκαλία του Ίησοΰ Χριστού. Αθή¬ 

να ι 1933 Σελ. 503 +η'· 

Σταματάκη Πλάτωνος. Ία>σήφ ό μνηστήρ καί ή Παρθένος. (Ό Ιίοιμήν έτος Α 

σ. 39 - 42, 58 - 61. 

Στοατιώτον Κλεάνϋ-ους. “Ή ποιμαντική τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. (1 ρηγό- 

ριος ό Παλαμάς ετ. ΙΖ' σ. 21 - 29, 58 - 65, 103 - 112, 141 - 148, 192 - 

199, 227 - 235, 265 - 273, 314 - 322, 363 - 371.) 

Τζιρίδη Κ. Οί προφήται τοΰ Ισραήλ. (Ό Ποιμήν έτ. Α' σ. 33 - 36). 

, » Ή αρνητική κριτική καί οί προφήται. (Αύτόθι σ. 64-66, 116-120.) 

Φιριππίδου Ν. Ελληνική Εκκλησία Τύνιδος. Συλλογή εγγράφων καί πληροφοριών 

1647 -1900. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 161 -192.) 

Φωκυλίδον Ίωάν. Ό Αγιος Κύριλλος επίσκοπος Αλεξανδρείας. (Πάνταινος τόμ. 25 

σελ. 43-45.) 

» * Ή Αϊρεσις τοΰ Νεστορίου έν τοΐς Μοναστηρίοις τής Ανατολής, 

■ν ■ ; (Αυτόθι σ. 152- 156.) 

* ν Ό Αγιος Κύριλλος έπίσ. Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τ. 28 σ. 294-300.) 

„ * 'Η έν Έφέσφ τρίτη ΟΙκουμενική Σύνοδος. (Αύτόθι σ. 428 - 436, 513- 

529, 577 - 593, 674 - 688). 
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Χριστοφόρου Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως. Τό ζήτημα κανονισμοί) εκλογής πατριάρ¬ 

χων "Αλεξάνδρειάς. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 78. 

ϊ » Περί μικτών γάμων. Είοήγησις προς την αγίαν καί ίεράν Σύνοδον. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 359 - 369.) 

Χρνσάν&ου Μητροπολίτου Τραπεζούντος. 'Η εκκλησία Τραπεξοΰντος. (Άρχεΐον Πόν¬ 

του τόμ. 4.) 

ΤΕΧΝΗ 

Βάλοα Μ, Τό Βυζαντινό Θέατρο. (Ίόνιος "Ανθολογία έτ- 7 σ. 111-115.) 

Γερμανόν Μητροπ. Δημητριάδος. Σταυροί. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 158-καί 159.) 

Δεληβασίλη I. Ποιος πρωτόγραψε κρητικές μελωδίες, γιατί ώνομάσθησαν κονδυλιές. 

(Έφημ. Ελεύθερα Σκέψις, φύλ?>.α 1189- 1192.) 

Ευαγγελίδη Δ. Πρωτοβυζαντινή βασιλική Μυτιλήνης. (Αρχαιολογικόν δελτίον του 

Υπουργείου των Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 

1930-31. Έν Άθήναις 1933 σ. 1-40.) 

Ζωγράφου Π.. Βυζαντινή ζωγραφική. Άθήναι 1933 (22 πίνακες.) 

Κ. Σ. 'Ο χορός διά μέσου τών αιώνων. (Μοΰσαι έτ. 41 άριθ. 906 σ. 1-2, άρ. 

907 "σ. 1-2.) 

Καλογεροπούλου Ν. Τριακονταπέντε άγνωστοι Βυζαντινοί ναοί τής Νάξου. Άθήναι 

1933 Σελ. 29. 

» · Νέα έργα τών Μόσχων. (Μοΰσαι έτ. 41 άριθ. 915 σ. 2.) 

« Νέαι απόψεις περί τής τέχνης τοϋ Αγίου "Όρους. (Νέα Εστία· τεύχος 

έκτακτον, Χριστούγεννα 1938, σελ. 20-29.) 

Καρά Σίμωνος. Ή βυζαντινή μουσική σημειογραφία. Άθήναι 1933 Σελ. 31-)-4 πίν. 

Κόντογλον Φ. Τοιχογραφίαι "Εκκλησιών τοϋ Υμηττού. Άθήναι 1933. Σελ. 48 (μετά 

100 πινάκων.) 

Κυριαξή Ν. Ναός άγιου Λαζάρου. (Κυπριακά Χρονικά έτ. Θ' σ. 314-317.) 

Λαμπελέτ Γ. Μουσικά χειρόγραφα τού Μαντζάρου. (Ίόνιος Ανθολογία τόμος 7 

σελ. 9-11.) 

Λασκάρεως Ίωάννου. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές τής Έρεσσοΰ. (Ό Ποιμήν έτος Ά 

σ. 140- 142.) 

Λάσκαρη Ν. Τά πρώτα έτη τού έν Κερκύρςι θεάτρου. (Ίόνιος Ανθολογία τόμ. 7 

σ. 29-31, 80-82, 107-110.) 

Μέκιον Κ. Ή Τέχνη κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. (Όρθοδοξία Αθηνών έτ. 

Ε' σ. 192-194, έτ. ς' σ. 201-202,209-211, 214-215). 

Μερλιε Μέλπως. "Ενα μουσικό χειρόγραφο τού Δημητρίου Αώτου, φίλου τού Κοραή. 

(Ελληνικά ετ. Τ' σ. 37 51.) 

Ξυγγοποΰλον Άνδρ. Φραγκοβυζαντινά γλυπτά έν Άθήναις. (Αρχαιολογική Έφημερίς 

1931 σ. 69-102.) 

» » Άνασκαφή Δούπιανης καί Καστρακίου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 

Αρχαιολογικής Εταιρείας τού έτους 1932. Έν Άθήναις 1933 σ. 53-55.) 

* ” Περί τό πρόβλημα τοϋ Πανσελήνου. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1933 

σ. 99 -106.) .·.-■· 

Όρλάνδον Άναστ. Μεσαιωνικά μνημεία τής πεδιάδος τών Αθηνών καί τών κ?,ιτύων 

Υμηττού - Πεντελικοΰ - Πάρνηθος καί Αιγάλεω. Έν Άθήναις 1933 

Σελ. 231. [Ευρετήριον τών μνημείων τής Ελλάδος Γ'.] 

> * Τά Βυζαντινά μνημεία τής Βήρας. (Θρρκικά τόμ. 4 σ. 3 - 34.) 
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Πάλλα Δημ. Ή φιάλη τοϋ Χριστιανικού Παρθενώνος. Άθήναι 1933 Σελ. 32. (Άνα- 

τύπωσις έκ τών Πρακτικών τής Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας 1932). 

Παναγιωτοπονλου I. Ή καθέδρα τοϋ Μαξιμιανοΰ. (Νέα Εστία- τεύχος έκτακτον, Χρι. 

στούγεννα 1933, σελ. 33 - 35.) 

Παπαγιαννοπουλου Διον. Ανέκδοτον χειρόγραφον Κρητικής μουσικής. (Κρητικά τόμ. 

Α'. σ. 133-4.) 

Παπαδημητριού Κ. Οί τρόποι τής Βυζαντινής μουσικής. Άθήναι 1933 Σελ. 36. 

» » Ή σύγχρονος Εκκλησιαστική Μουσική καί ή αρχαία Ελληνική. 

(Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 220-221.) 

Πελεκάση Δ. Βυζαντινοί άγιογράφοι. Τεχνοκριτική έπί τών έργων τοϋ Κρητός 

Ήλιου Μόσχου. (1649-1684). Αθήνα 1933 Σελ. 16. 

Σ. Δ. Άπό τά Ιερά Κειμήλια τής Μονής Ξενίας. (Όρθοδοξία Αθηνών 

έτ. ς' σ. 247.) 

Στανροπούλου Φοίβον. Άνασκαφαί Ρωμαϊκής αγοράς. (Παράρτημα τοϋ Αρχαιολογι¬ 

κού Δελτίου τοϋ 1930-31 σελ. 1 -14, ιδίρ. σ. 4-6.) 

Σωτηρίου Γ. Τράπεζα μαρτύρων τοϋ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. (Βυζαντινά 

Νεοελλ. Χρον. τόμ. 10 σ. 16 μετά δύο πινάκων.) 

> » Ή Βυζαντινή τέχνη- τό όνομα καί ή άξια της. (Νέα Εστία1 τεύχος 

έκτακτον, Χριστούγεννα 1933, σ. 5-10.) 

Ή Είκών τής Άναστάσεως. (Άνάπλασις τόμ. μΤ' σ. 114-119.) 

Σωτηρίου Μαρίας. Ό ναός τής Σκριποΰς τής Βοιωτίας. (Αρχαιολογική Έφημερίς 1931 

σ. 119-157.) 

Ταρσούλη ’Δ&ηνάς. Ή Ίθιόμη καί τό Μοναστήρι τοϋ Βου?,κάνου. (Ήμερολογιον τής 

Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 227-249.) 

Τζίμα Γ. Παπαχατζιδάκη Π. Ιστορημένα Ευαγγέλια τής μονής Ίβήρων. (Φωτογραφ. 

λεύκωμα μετ’ εισαγωγής Α. Ξυγγοπούλου.) Άθήναι 1933 <5 πίνακες 

-)~ 9 σελ. προλόγου. 

Τζουμάτα Γρηγ. Ή τέχνη τών Καλαρρυτών. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα, έτ. Α'. 

τεϋχ. 5 σ. 5-9.) 

Τιμο&έου 'Αρχ. Ίορδάνου. Τό αϊθριον τής έν Βηθλεέμ Βασιλικής. (Νέα Σιών έτ. ΚΕ'. 

σ. 545 - 554.) 

φαντή Κ. "Ενας άλλος βυζαντινός ναός. (Νέα Εστία έτ. Ζ τόμ. 14 σ. 1007.) 

Χανιώτη Β. Νησιωτική λαϊκή τέχνη. Κάρπαθος, [μετ’εγχρώμων πινάκων]. Σελ. 30. 

Χατζημτχάλη Άγγελτκής. Τά Βίλια τοϋ Κιθαιρώνα. Σελ. 21. [Άνατύπωσις έκ της 

Νέας Εστίας.] 

, » Ή Ελληνική άργυροχοϊκή τέχνη. (Νέα Εστία- τεΰχος έκτακτον, Χρι¬ 

στούγεννα 1933, σελ. 11 -15.) 

Χριατοδονλοπονλου ■ Βαρούχα Ειρήνης. Άρχαϊο μετάλλιο τού Βυζαντίου άπό τή Συλ¬ 

λογή Σταμούλη. (Θρρκικά τόμ. 4, σ. 40-44.) 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

Έν σελ. 297 στίχ. 27 καί 30 του παρόντος τόμου, αντί Βιλλαρ3ουΐνου) 

γράφε Βαλδουίνου. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, Ιιος I , 34 



ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Εφορεία Βυζαντινών Άρχαιοτήτο>ν Ά&ηνών. 

Κατα τό παρελθόν θέρος δ Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος 
μετέβη είς Λακωνίαν, ένθα εμελέτησε τάς τοιχογραφίας τής Άγ. Σοφίας Μονεμβασίας, των 
Εκκλησιών τής Χρύσαφας, τής Παλαιάς Μονής Άγ. Τεσσαράκοντα, τής Παλιοπαναγιάς 
καί των επί τοδ Ταΰγετου Μονών Ζερμπίτσας καί Γόλας. Επίσης κατήρτισε τόν κατάλογον 
των κειμηλίων τής Νέας Μονής Άγ. Τεσσαράκοντα καί Μονής Ζερμπίτσας. 

Τόν παρελθόντα δ’ Όκτώβριον συνέχισεν έν θήβαις, έν συνεργασίψ μετά τοδ έκεΐ Εφό¬ 

ρου Αρχαιοτήτων κ. Χρ. Καρούζου, τήν άνασκαφήν των έν τη πλατείψ πρό τοδ Αρχαιολο¬ 

γικού Μουσείου άνευρεθέντων κατά τό παρελθόν έτος τειχών, άτινα έξηκριβώθη ότι ανήκουν 
εις τόν όχυρωματικόν περίβολον τοδ κάστρου δαΐηΐ ΟιηεΓ, τοδ δποίου λείψανου είναι δ 
εισέτι διασψζόμενος εντός τής περιοχής τοδ Μουσείου ισχυρός Φραγκικός πύργος. 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. 

Έν Θεσσαλονίκη έστερεώθησαν διά του καλλιτέχνου κ· Κ. Ρούμπου αί καλώς σψζόμε- 

ναι τοιχογραφίαι τοδ άγίου Νικολάου τών Όρφανών, τμήμα τής τοιχογραφίας τής Υπαπαν¬ 

τής, επί τοδ δ^ τοίχου, έναντι τοδ νδ· κίονος τής Παναγίας τών Χαλκέων καί έξησφαλίοθη 
απο τών βροχών καί τών ανθρώπων δ πρωτοβυζαντινός μοναδικός τάφος μέ τάς πλήρως 
σψζομένας τοιχογραφίας του. Ορός τούτοις έκαθαρίσθη μέρος τών τοιχογραφιών τών άγίων 
Αποστόλων, ίδίψ τής β. στοάς, καί άπεκαλύφθησαν νέαι καλαί τοιχογραφίαι των χρόνων 
τών Παλαιολόγων εντός τών τοίχων τοδ κυρίως ναοδ τής αγίας Αικατερίνης. 

Άνοιγομένων θεμελίων επί τής όδοδ Έγνατίας καί παρά τήν στοάν Χορτιάτη, άνευ- 

ρεθησαν θεμέλια εκκλησίας διατηρούσης λείψανα τοιχογραφιών έκ σταυρών άνευ παραστά¬ 

σεων αναγόμενων, ίσως, εις τάς άρχάς τοδ ενάτου αίώνος. Αυτόθι εδρέθησαν καί πολλοί 
τάφοι, νομίσματα, αγγεία καί διάφορα γλυπτά διακοσμητικά. 

Άρξαμένων δ’ έργασιών πρός έπείγουσαν επισκευήν επικινδύνου ρήγματος τής Παναγίας 
τών Χαλκέων, άπεκαλύφθησαν πολλά μέρη τής αρχικής αρχιτεκτονικής μορφής τής εκκλη¬ 

σίας, ίδά* τής ν. πλευράς καί εντός άξιολογώταται τοιχογραφίαι σύγχρονοι πρός τήν εκκλη¬ 

σίαν. Ιπάρχει έλπίς αί έκτελούμεναι έπισκευαί δαπάνη τής κτηματικής δμάδος υπό τοδ 
Σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης καί δπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τοδ κ. Δ. Εΰαγγελίδου, καθη- 

γητου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, νά άποκαταστήσωσι τήν εκκλησίαν εις τήν αρχικήν 
της μορφήν. 

Ειδήσεις εκ Θεσσαλίας. 

Έν τψ άρτισυστάτφ Μουσείφ Άγυιας δ έπιμελητής Βυζ. αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. 

Ν. Γιαννόπουλος Ικόμισε κατά τό 1932 μεταξύ άλλων αρχαίων λίθων ένεπιγράφων καί γλυ¬ 
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πτών καί στήλην ευμεγέθη, τετράπλευρον μετ’ έμμετρου Βυζαντινής επιγραφής, ψ ν.αλ εδη- 

μοσίευσεν έν τψ Άναμνηστικψ τόμψ τοδ αειμνήστου Σπ. Π· Λάμπρου (σελ. 199 - 204). 

Έν τψ 8φ στίχψ τής επιγραφής ταύτης άναφέρεται ή Βυζαντινή πόλις Βεσαίνη, γνω¬ 

στή ώς έδρα επισκοπής δπό τήν Μητρόπολιν Λαρίσης από τού θ' μ. X. αίώνος. Και ήτο μεν 
γνωστή ή Επισκοπή Βεσαίνης καί κατά τόν ΙΔ'. αιώνα, που όμως ή πόλις Βεσαίνη έκειτο 
ήτο άγνωστον. Μετά τήν άνεύρεσιν δμως τής ανωτέρω επιγραφής, έβεβαιώθη πλέον δτι αδτη 
Ιπρεπε νά ζητηθή έν τή έπαρχίψ τής Άγυιάς, καί δή, κατά τόν Σεβασμ. Μητροπολ. Δημη- 

τριάδος κ· Γερμανόν εις τό χωρίον Δέσσιανη, τό μίαν ώραν εντεύθεν τής Άγυιδί κείμενον. 
Περί Βεσαίνης δ ήμέτερος συνεργάτης κ. Γιαννόπουλος θά πραγματευθή εις προσεχή 

τόμον τής Έπετηρίδος. 
Κατά Νοέμβριον τοδ 1933 δ έν Χόρτψ κ. Πολύδωρος Τσοδγκος, άνορύξας εν τψ οίκο- 

πέδψ του θεμέλια πρός οικοδομήν οικίας, άνεκάλυψεν ερείπια παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, 

ιδία τοδ αίθριου, τοίχους, ούς κατέστρεψε, πληθύν οπτών τετραγώνων πλίνθων παλαιοχριστια¬ 

νικών (0,30X0,30X0,04) έκ τών τόξων πιθανώς, βάσιν τετράγωνον κίονος λευκοδ μαρμάρου 
τεθραυσμένην εις δύο άνισα τεμάχια (δψ. 3 μ. διαμ. 0,40), έτερον μικρόν κιονίσκον (δψ. 1,20 

διαμ. 0,20) επίθημα κιονόκρανου (μήκ. 0,60χπλ. 0,3θχπάχ. 0,10), φέρον επί τών δύο λοξο- 

τμήτων πλευρών τοδ πλάτους διακόσμησιν έξ υδροβίων φυτών καί τρεις ή τέσσαρας πίθους 
τεθραυσμένους έν τή ανατολική πλευρφ τών θεμελίων τής οικίας του, κατά μήκος. Επίσης 
εν τή άνατολ. πλευρψ εδρέθη άσβεστόκτιστος τοίχος τοδ κυρίως ναοδ καί πύλη, έν^ή βαθμίς 
έκ λευκοδ μαρμάρου βάσεως αρχαίου αγάλματος μετ’ επιγραφής-ΕΠΙ-ΕΝΟΥ [ 

ΜΟΥΝΟΓΟΝΗΙ | ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣΑ ΑΝΕΘΗΚΕ. Πρός άνατολάς τών θεμελίων τοδ κ. Π. 'Γσού- 

γκου φαίνεται δάπεδον ψηφιδωτόν τοδ κυρίως ναοδ προχωρούν πρός άνατολάς καλυπτομενον 

έν μέρει δπό τής όδοδ. *Η έπίχωσις είναι 0,50 - 0,60. 
*0 Σε6. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Γερμανός έν τή βορείψ πλευρφ τοδ νεόδμητου 

κτηρίου τής Μονής Ξενίας, έν εύρυχώρψ αιθούση, κατήρτισε Βυζαντινόν Μουσείου τής Μονής, 

έν τψ όποίψ συνεκέντρωσεν έν προθήκαις πάντα τά κειμήλια τής Μονής, τά παλαιά έγγραφα 
καί χειρόγραφα αύτής καί τήν Βιβλιοθήκης της. *0 έπιμελητής κ, Γιαννόπουλος κατα- 

γράψας τά κειμήλια ταυτα, έδημοσίευσε περιληπτικόν κατάλογον αυτών έν τή έφημεριδι 
«Λαϊκή Φωνή» Βόλου καί έν τή έφημεριδι Βόλου «Νέος Κόσμος», κατάλογον δε τοδ 

Μουσείου παρέδωκεν εις τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Γερμανόν. 

Άνασκα φαί. 

■Ο κ. Γ. Σωτηρίου συνέχισεν εφέτος έν Νέψ Άγχιάλψ τάς άπά δύο έτών άρξαμένας άνα- 

σκαφάς τής τρίτης μεγάλης βασιλικής τών θεσσαλικών θηβών έπί του απαλλοτριωθέντος 
οικοπέδου Ζορμπά. Διά τών άνασκαφών τούτων έπετεύχθη δ άκριβέστερος προσδιορισμός τοδ 
παλαιοχριστιανικού τούτου μνημείου, δπερ είναι μεγάλη τρίκλιτος βασιλική μετά διπλού 
νάρθηκος καί αίθρίου, μεγάλα τμήματα τών όποιων άπεκαλύφθησαν κοσμούμενα διά μαρμα¬ 

ροθετημάτων καί μωσαϊκών. Έκ τών κλιτών, τό μέσον είναι μαρμαρόστρωτου, τά δέ πλάγια 
καλύπτονται δπό ψηφιδωτών δαπέδων διαφόρου τέχνης καί έποχής άπο τα ψηφιδωτά τοδ 
έξωτερικοδ νάρθηκος καί τοδ αίθρίου. Τά τελευταία ψηφιδωτά εδρίσκονται είς τήν αυτήν 

επιφάνειαν μέ τά εδρεθέντα είς τά προπύλαια τής βασιλικής, βαθύτερου κατά 0.80 μ. άπό τά 
μωσαϊκά τών κλιτών. Τούτο άποδεικνύει δτι τό άνασκαπτόμενον Χριστιανικόν μνημεΐον είναι 
δύο εποχών, ήτοι τμήματα μέν αυτού άνάγονται είς τά τέλη τοδ 5ου αίώνος, άλλα δέ εις τον 
7°ν αιώνα. Τούτο πιστοδται καί έκ τών άνευρεθέντων γλυπτών άρχιτεκτονικών καί διακο- 

σμητικών μελών. Ή άξιόλογος αδτη άνασκαφή, δΓ ής δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τήν 
μέχρι τουδε ακαθόριστον τέχνην τοδ 7™ αίώνος, θά συνεχισθή καί κατά τό προσεχές Ιτος. 
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Βνζαντινόν Μ,οναεΐον. 

Τό Βυζαντινόν Ηουσεΐον επλουτίσθη κατά τό έτος 1933 δΓ άξιολόγου γλυπτοο τοδ 

7°υ “ίδνοί: ν-οσμουμένου υπό κανθάρου, έκατέρωθεν τής βάσεως του δποίου εκφύονται δύο 

κάλυκες απολήγοντες έκάτερος εις δύο κβφαλάς πτηνού, είδους τινός δηλ. δικεφάλου άετοδ, 

θέμα σπανιώτατον εν τη παλαιοχριστιανική τέχνη. Τό γλυπτόν τούτο εύρέθη υπό τοδ Διευ- 

θυντου τοδ Μουσείου κ. Γ. Σωτηρίου εις τάς ύπ’ αΰτοδ ένεργουμένας άνασκαφάς τής τρίτης 

μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής τών θεσσαλικών θηβών (Νέας Άγχιάλου). Επίσης 

επλουτίσθη τό Μουσείον διά μαρμάρινης επιταφίου πλακός φερούσης επιγραφήν ΘΗΚΗ ΝΥΦ- 

φΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, καί δωρηθείσης ύπό τοδ κ- Α. Φιλαδελφέως. 

Προσέτι εδωρήθησαν εις τό Μουσεΐον ύπό τοδ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τραπεζοδν- 

τος κ. Χρυσάνθου: Σιγίλλιον τοδ Οικουμενικού Πατριάρχου Νεοφύτου (1789-1794 καί 1798- 

1801) άπολυθέν «έν ετει σωτηρίω αω’ κατά μήνα Αύγουστον» ύπέρ των ζώντων καί νεκρών 

του εν Κωνσταντινουπόλει «έσιναφίου των σανταλτζήδων» καί λαϊκής τέχνης άνάγλυφον έκ 

μαλακού αργιλικού τιτανόλιθου φέρον παράστασιν άνακεκλιμένου άνδρός μετά τής επιγρα¬ 

φής ΒΑΣΙΛΕΟί ΜΕΝΕΛΑΟΥ- χαλκοδν δέ μαγικόν περίαπτον έδωρήθη υπό του κ. Νικολάου 
Ζαβιτσιάνου. 

Ηγορασθησαν δέ Οπό τοδ Βυζαντινού Μουσείου κατά τό έτος τούτο τά έξης αντικεί¬ 

μενα: Βυζαντινός όρειχάλκινον θυμιατήριον μετ’ επιγραφής, προερχόμενον έξ Αμοργού- 

μικρά παλαια είκών των Επτά Παίδων, δύο εικόνες λαϊκής τέχνης τοδ Άγιου Κλήμεντος 

καί Αγίου Χριστόφορου καί δύο ενεπίγραφα τεμάχια συρματεΐνων σταυρών. 

Τό άξιολογώτατον όμως άπόκτημα του Βυζαντινού Μουσείου κατά τό 1933 δπήρξεν 

είκών τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου φέρουσα τήν υπογραφήν «Χειρ (θ)εοδώρου Πουλάκη». 

Δια του αποκτήματος τούτου επλουτίσθη ή σειρά τών Οπογεγραμμένων εικόνων τοδ Μουσείου 

διά τοδ λίαν γνωστού Έπτανηαίου ζωγράφου θεοδώρου Πουλάκη έργασθέντος κατά τά τέλη 

του Π™ αίώνος 6ίζ Βενετίαν, Ίονίους νήσους καί Ήπειρον. Μέχρι τουδε εν τψ Μουσείφ 

υπήρχον μόνον ανυπόγραφα δείγματα τοδ κύκλου τής τέχνης τοδ ζωγράφου τούτου. Ή 
είκών φέρει ένιαχου ίχνη μεταγενεστέρων επισκευών. 

Αναστηλωσις καί ε'ρεννα Βυζαντινών μνημείων. 

Τό &πό τήν Διεύθυνσιν τοδ Καθηγητοδ κ. Όρλάνδου Γραφεΐον Άναστηλώσεως άρχαίων 

και ιστορικών Μνημείων τοδ Υπουργείου τής Παιδείας εξετέλεσε κατά τό έτος 1933 τάς 
κάτωθι εργασίας. 

1. Εν όσίφ Μελετίφ τοδ Κιθαιρώνος συνεχίσθη καί έπερατώθη ή απομά¬ 

κρυνσή τών καλυπτόντων τούς τοίχους μεταγενεστέρων ασβεστοκονιαμάτων. Έγένετο'έπί- 

σις ή τμηματική άναστήλωσις τής στοάς τοδ έξωνάρθηκος, αυμπληρωθέντων τών σεσαθρω- 

μενων τόξων του διά πλίνθων ειδικού τύπου καί χρώματος καί άφαιρεθέντων τών τοίχων, 

οίτινες έφρασσον τά δύο πρός βορράν μετακιόνια. Διά τής κατεδαφίσεως ταϋτης έκερδήθησαν’ 

τεμάχια γλυπτών άνήκοντα εις τό παλαιόν τέμπλον. Κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών ό 

Καθηγητής κ. Όρλάνδος έξεπόνησε τά διαγράμματα τών διαφόρων περιόδων τοδ ναοδ καί 

τάς σχετικάς άναπαραστάσεις, έμελέτησε δέ καί τά γλυπτά καί τάς τοιχογραφίας. Έπίκειται 
ή έκδοσις ιδίας μονογραφίας περί τοδ μνημείου. 

2. Εν Αγίψ Λαυρεντίφ του Πηλίου έστερεώθη δ δμώνυμος ναός διά τοδ αρχιτε¬ 

χνίτου Β. Ταρροδ κατασκευασθείσης ύποθεμελιώσεως πρός παρεμπόδισιν τής περαιτέρω 

καθιζησεως, Ιπενεγκούσης ρήγματα. Σίδηροι έλκυστήρες, διά μέσου τών εσωτερικών τοξο- 

στοιχιων διελθόντες, συνέδεσαν αύτάς πρός τούς εξωτερικούς τοίχους. 
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3. Τής Μονής Άστέρη έπεσκευάσθη σποραοικώς ή διαρρεουσα στέγη. 

Πλήν τών άνω εργασιών, δ κ- Όρλάνδος προέβη, άδείφ τού Υπουργείου, εις τάς κάτωθι 

σκαφικάς έρευνας. 

1. Έν Τεγέφ. Έν τώ άγροκηπίψ τής Παλαιάς Επισκοπής άπεκάλυψε μονόκλιτον 

παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν, ής τό δάπεδον καλύπτεται ύπό ψηφιδωτών διατεταγμένων 

κατά τόν έξης τρόπον. Εντός πλατέος πλαισίου κεκοσμημένου δΓ οκταγώνων περικλειοντων 

ίχθδς, όφεις, πτηνά κλπ., ύπάρχουσι δέκα εξ ορθογώνια χωριζόμενα διά συνθέτων μαιάν¬ 

δρων. Έν έκάστψ όρθογωνίω ύπάρχει καί άνά μία παράστασις μηνός καί τών ποταμών 

Εΰφράτου, Τίγρητος, Γεώνος καί Φισώνος. Πρό τής θύρας τής εισόδου ευρέθη επιγραφή 

γεγραμμένη εντός δέλτου φερομένης ύπό δύο εστεφανωμένων παιδιών. Ή επιγραφή αναφέ¬ 

ρει τόν κτήτορα τοδ ναοδ όσιώτατον θύρσον. 

2. Έν Σικυωνίφ, παρά τόν σιδηρ. σταθμόν Κιάτου, συνεχίσθη ή άνασκαφή μεγάλης 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ής άπεκαλύφθη τό πρεσβυτέριον, έστρωμένον διά ποικιλόσχη¬ 

μων καί πολύχρωμων πλακών. Εντός τής άψίδος τοδ ίεροδ διασφζεται τό^βάθρον των 

ιερέων μετά τής καθέδρας τοδ επισκόπου, πρό δέ τής άψΐδος, έκατέρωθεν τής Άγ. Τραπε- 

ζης, άλλα εύθύγραμμα βάθρα ιερέων. Εύρέθη ώσαύτως ό στυλοβάτης τοδ τέμπλου, δ στυλο- 

βάτης τών κιονοστοιχιων καί τό τρίβηλον, εις τό όποιον ανήκει μέγα μετ’ αετών καί μόσχων 

κιονόκρανον. Πρό τού ναοδ ύπήρχε νάρθηξ καί αϊθριον, οδτινος ή έκτασις δέν κατέστη δυνα¬ 

τόν νά όρισθή είσέτι, λόγψ τής εντός άμπελώνος προεκτάσεώς του. Λεπτομερεστέρα περι¬ 

γραφή τοδ ναοδ δημοσιευθήσεται έν τοΐς Πρακτικοΐς τής Αρχαιολογικής Εταιρείας του 

έτους 1933. 

•Ο Κατάλογος των εικόνων τής Συλλογής τον κ. Δ. Λοβέρδον. 

Ό έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. ’Ανδρ. Ξυγγόπουλος, άπό έτους εργαζόμενός^εις 

τόν καταρτισμόν λεπτομερούς επιστημονικού καταλόγου τών εικόνων τής Συλλογής του κ. 

Δ. Λοβέρδου, τής πλουσιωτέρας έκ τών ύπαρχουσών τοιούτων, έπεράτωαεν ήδη^ αυτόν. Ό 

κατάλογος οδτος θά εκτυπωθή προσεχώς, δαπάναις τοδ ιδιοκτήτου τής Συλλογής. Εις την 

πολύτιμον αύτήν Συλλογήν, άπαρτιζομένην κυρίως άπό έργα του 16™ μέχρι τοδ 19™ αίώνος, 

ό έκπονήσας τόν κατάλογον άνεϋρεν έπτά εικόνας άναγομένας εις τόν 13™ καί 14 αιώνα, 

τήν λαμπράν δηλαδή καλλιτεχνικήν περίοδον τών Παλαιολόγων, αί δποίαι εϊχον παραμείνει 

εντελώς άγνωστοι μέχρι τουδε. Περί των σπουδαιότατων αύτών εικόνων δ κ· ’Α· Ξυγγόπου¬ 

λος θά δημοσίευση προσεχώς ειδικήν μελέτην. 

Τά υπό τής Άκαδημείας Ά&ηνών έκδιδόμενα λεξικά. 

Ό πρώτος τόμος τοδ ιστορικού λεξικού τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης, δ μετ’ανυ¬ 

πομονησίας αναμενόμενος υπό των ασχολούμενων περί τά Μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά, 

θά ϊδη τό φώς τής δημοσιότητος μέχρι τοδ θέρους του 1934. Ό τόμος θ’ άποτελήται εξ 

όγδοήκοντα πέντε περίπου τυπογραφικών φύλλων, θά περιλαμβάνη δε τας λέξεις μέχρι του 

ΑΜ, συμπεριλαμβανομένου. Έν αρχή θά έχη πλούσια προλεγόμενα, βιβλιογραφίαν, πίνακας 

πολύτιμον εργον συνεχίσθη άπροσκόπτως. 
Καί του μεσαιωνικού Αρχείου οΐ έργασίαι συνεχίσθησαν κατά τό 1933, έπεκταθέντος 

ετι μάλλον του σκοπού αύτοϋ. Οί κύριοι συντάκται, πλήν τών άλλων σημείων, εις ά, κατα 

τόν κανονισμόν, έπέστησαν τήν προσοχήν των, έπελήφθησαν τής άποθελτιώσεως των έν τοΐς 
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Βυζαντινόν Μουσεΐον. 

7„„ μ Βϋζαν,,νίν ****** *«*» χΐ ίχοί 1933 8·· 46ολίγου γχ„κ1ο5 ,„8 

·Λ=αο“Γά Τ70“μΒΤ·π° ’“,θίίρρ"· ^«έΡ„8,ν ,«6 ρ*,.^ το-„4Μίου έΙιφύοντοιιΜο 

βΐΤο ήΤ°νΓΕ 1κ"Τ°5 5 Μ° “φ“λ4{ ””>νο8’ ™ός »»>■· *»*»« ί™8, 
Ιντ Γ ,ν ^ «Λκ^ροοτ»™.* τίχν,. Τό γΧ„„τόν τοΟ™ Εδρέβη δ„4 ^ 
βοντοΟ τ0„ Μοοο,ίοο κ.. Γ. Σητ-ηρίη ε!ς τά£ 0«· κδτοΟ ίν.ργΙ1„μέν0!£ 4νασκ„¥ίι£ τί£ , 

μίγαληζ παλοιοχριοτιανιχ^ς Ρα<,·.λικί)Ε των θίοοαΧ.κβίν θτ,δών (Νίας -Αννιάλοο' ·]?,,,·„!, 

φίθγ“ζΩΓρΙφθγ°”ΓΓί5ώ «ΤΤα' ΪΕΡ°“°,,{ “ςΤΡ“φή> ΘΗΚΗ ΝΥΦ- Φ 121 ΡΑΦΟΥ. και δωρηθεισης υπ© του κ. Α. Φιλαδελφέως. 

Προσέτι «ίωρ^οιν οϊ5 τό Μοοσσϊον δκό τρί Σ,βασμιο,,ίτρρ Μ,,ροκρΧ,τρρ Τρα^οόν 

18011 Ρ“°“ "! 2*Τίλλ“" Πϊμοομίνικοο Πατριάρχοο Ν,οφίτοο (1789 -1794 καί 1798 - 

™Ι Ζ ! ; "Τ* «» "*»""· «ρ τ®ν ζώντων καί ,,κΡ®ν 
. ΚιονοταντινοϋποΧοι .ρσιναφίοο τ®ν σανταλτζήία,». καί λαϊκές τέχνης «νάγλοιρον έκ 

V* “βΑ^ιΓεοΓμΙνΤλΓο^ΙΙ^ ”“Ρΐίσ,Τ *”“’*><■*"'> 8-* ** έπιγρα- 
Ζαβιτσιάνου. * δε μαγικόν περίαπτον έδωρήθη δπό τοδ κ; Νικολάου 

Ήγοράσθησαν δέ ύπό του Βυζαντινού Μουσείου κατά το έτος τούτο τά έξής άντικεί- 

α-Γά ®ΤΤ°ν· ΟΡ6''χ0^ΐνθν θθ^Ριον επιγραφής, προερχόμενον έξ Αμοργού* 

ΗΓ^ΤρισΖν^ ,Τά Παίδων’ δύ06ίκ0νεζ λαϊκ^τέΧ^^ Άγιου Κλήμεντος Αγίου Χριστόφορου και δυο ενεπίγραφα τεμάχια συρματεΐνων σταυρών. 

είκώντν^Κ ΥωταΤ0ν-δμΓ το° Β^τινοΰ Μουσείου κατά τό 1933 όπήρξεν 
Διά του & 'σ6ως ΤΥΙζ θ£0Χ0κ0υ φερουαα υπογραφήν «Χειρ (θ)εοδώρου Πουλάκη» 

εικων φερει ένιαχου ίχνη μεταγενεστέρων επισκευών. 

Αναστήλωσις και ερευνά Βυζαντινών μνημείων. 

~Ρ::ΐΐτ^ϊ=:·=ΐτ« 

ϊπ? ^τ~’Δ,44,^·:.ν> ΓΤΤ.ίτ·^ 

-Ξγ «2ΛΤΛ& ΓΧ=.’ί·-Γ 

Ξ?;;ί κ ο„ “Γ,Γΐπ5 “λΓ ιέμπλρν· κ“τί ϊήν ·-««" -* . 
τ« σ«,ικ4σ α· ! ’'°6 »“^Ρ<·ν κοριό!»,, τοΟ ναοό καί 

ς σχ.τικας α/«παραστάσεις, εμελέτησε δέ καί τά γλυπτά καί τάς τοίΥονοαα^Λ ’πν· 
ή ΙΧίοσις Βίας μονογραφίαρ κερί τοό μ,,μείρρ. ' τ°ΐχ<>Υρίι’’ί«ί· 

χνίτο!'ΒΕν|ρ1Α»Τ!-Φ Λ“ϋΡί,,,<Ι’ τοϊ* Πηλίου όστερεώθ, 6 6μώνομο£ ναός ίιά τοδ άρνιτε- 
ν'αβιΜσΙ ’,“ΐ“°“"“086ΐ0’Κ δκοθεμελιώσΕα,ς κρός »„ρεμκί!ισιν Τ% κ,ραιτέρ» 

'χ^Γζύ ΖΓαονό! Ρήγμ“·,“' ίΐί”Ρ°ί ίλ,1ϋ°ΐίΪΡ6ί' 8ΐ“ μέ<,°” *—I»- χιών οι.λϋοντες, συνεδ,σαν αυτας προς τους εξωτερικούς τοίχους. 

3- Τής Μονής Άστέρη έπεσκευάσθη σποραδικώς ή διαρρέουσα στέγη. 

Πλήν των άνω εργασιών, δ κ· Όρλάνδος προέβη, άδείφ τού 'Γπουργείου, εις τάς κάτωθι 

σκαφικάς έρευνας. 

1. ΈνΤεγέφ. Έν τφ άγροκηπίφ τής Παλαιάς Επισκοπής άπεκάλυψε μονόκλιτσν 

παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν, ής τό δάπεδον καλύπτεται ύπό ψηφιδωτών διατεταγμένων 

κατά τόν έξης τρόπον. Έντος πλατέος πλαισίου κεκοαμημένου δι’ οκταγώνων περικλειόντων 

ιχθύς, δφεις, πτηνά κλπ., ύπάρχουσι δέκα εξ ορθογώνια χωριζόμενα διά συνθέτων μαιάν¬ 

δρων. Έν έκάστω όρθογωνίψ ύπάρχει καί άνά μία παράστασις μηνάς καί των ποταμών 

Εΰφράτου, Τίγρητος, Γεώνος καί Φισώνος. ΙΙρό τής θύρας τής εισόδου εύρέθη επιγραφή 

γεγραμμένη εντός δέλτου φερομένης υπό δύο έστεφανωμένων παιδιών. Έ επιγραφή αναφέ¬ 

ρει τόν κτήτορα τού ναού όσιώτατον θύρσον. 

2. Έν Σικυωνίφ, παρά τόν σιδηρ. σταθμόν Κιάτου, συνεχίσθη ή άνασκαφή μεγάλης 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ής άπεκαλύφθη τό πρεσβυτέριον, έστρωμένον διά ποικιλόσχη¬ 

μων καί πολυχρώμων πλακών. Εντός τής άψΐδος του ιερού διασφζεται τό βάθρον τών 

Ιερέων μετά τής καθέδρας τού επισκόπου, πρό δέ τής άψΐδος, έκατέρωθεν τής 'Αγ. Τραπέ· 

ζης, άλλα εύθύγραμμα βάθρα ιερέων. Εύρέθη ωσαύτως ί στυλοβάτης τού τέμπλου, δ στυλο- 

βάτης τών κιονοστοιχιών καί τό τρίβηλον, εις τό όποιον ανήκει μέγα μετ’ άετών καί μόσχων 

κιονόκρανον. Πρό τού ναού υπήρχε νάρθηξ καί αίθριον, οδτινος ή έκτασις δέν κατέστη δυνα¬ 

τόν νά δρισθή είσέτι, λόγφ τής εντός άμπελώνος προεκτάσεώς του. Λεπτομερεατέρα περι¬ 

γραφή τού ναού δημοσιευθήσεται έν τοΐς Πρακτικοΐς τής Αρχαιολογικής Εταιρείας τού 

έτους 1933. 

Ό Κατάλογος τών εικόνων της Συλλογής τον κ. Δ. Λοβέρδου. 

•ο έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ· Άνδρ. Ξυγγόπουλος, από έτους έργαζόμενος εις 

τόν καταρτισμόν λεπτομερούς επιστημονικού καταλόγου τών εικόνων τής Συλλογής τού κ. 

Δ. Λοβέρδου, τής πλουσιωτέρας έκ τών δπαρχουσών τοιούτων, έπεράτωσεν ήδη αύτόν. Ό 

κατάλογος οΰτος θά έκτυπωθή προσεχώς, δαπάναις τού ιδιοκτήτου τής Συλλογής. Είς τήν 

πολύτιμον αύτήν Συλλογήν, άπαρτιζομένην κυρίως από έργα τού 16™ μέχρι τού 19™ αίώνος, 

δ έκπονήσας τόν κατάλογον άνεύρεν έπτά εικόνας άναγομένας είς τόν 13°ν καί 14 αιώνα, 

τήν λαμπράν δηλαδή καλλιτεχνικήν περίοδον τών Παλαιολόγων, αί δποίαι εΐχον παραμείνει 

έντελώς άγνωστοι μέχρι τούδε. Περί τών σπουδαιότατων αυτών εικόνων δ κ. Ά· Ξυγγόπου¬ 

λος θά δημοσιεύση προσεχώς ειδικήν μελέτην. 

Τά υπό τής Άκαδημείας Ά&ηνών έκδιδόμενα λεξικά. 

Ό πρώτος τόμος τού ιστορικού λεξικού τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης, δ μετ' ανυ¬ 

πομονησίας αναμενόμενος υπό τών ασχολούμενων περί τά Μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά, 

θά Ιδη τό φώς τής δημοσιότητος μέχρι τού θέρους τού 1934. '0 τόμος θ άποτελήται έξ 

όγδοήκοντα πέντε περίπου τυπογραφικών φύλλων, θά περιλαμβάνη δέ τάς λέξεις μέχρι τού 

ΑΜ, συμπεριλαμβανομένου. Έν αρχή θά έχη πλούσια προλεγόμενα, βιβλιογραφίαν, πίνακας 

βραχυγραφιών, όρων γραμματικών, συγγραφέων, συγγραμμάτων κ.τ.λ. Εύχόμεθα, ίνα τό 

πο?»ύτιμον έργον συνεχισθή άπροσκόπτως. 

Καί τού μεσαιωνικού Αρχείου οί έργασίαι συνεχίσθησαν κατά τό 1933, έπεκταθεντος 

έτι μάλλον τού σκοπού αύτου. Οί κύριοι συντάκται, πλήν τών άλλων σημείων, είς ά, κατά 

τόν κανονισμόν, έπέστησαν τήν προσοχήν τιυν, έπελήφθησαν τής άποδελτιώσεως τών εν τοΐς 
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από τού 1453 - 1820 κβιμένοις άπαντώντων νομισμάτων, έφ’ όσον έκ τών χωοίων είναι 
δυνατός δ δπολογ-,σμός τής αξίας αύτών, πράς δέ καί τών επιστημονικών καί τεχνικών όρων 
ως και εις ευρυτέραν κλίμακα τών μάλλον αξιοσημείωτων γλωσσ. στοιχείων. Ό αριθμός τών 
κατά τό Ιτος τούτο άποδελτιωθέντων κειμένων δπήρξε σημαντικός, παρά τό ευάριθμον των 
έν τους γραφείοις τού Αρχείου εργαζομένων. 

Δι βιβλιο&ηχαι καί τά κειμήλια του αγίου "Ορους. 

Μετά πάροδον είκοσι καί δύο ετών από τής άπελευθερώσεως τών μονών τού άγίου 
Όρους, καιρός είναι νά έπιδειχθή ιδιαίτερον ενδιαφέρον πρός περιφρούρησιν καί τακτοποίησιν 
τών θησαυρών, ο5ς επί χίλια ετη διεφύλαξαν Ικεί οί "Ελληνες μοναχοί, άφ’ ου μάλιστα εν 
τισι των Ιερών μονών τά χειρόγραφα, τά επίσημα έγγραφα καί αί Βυζαντιναί εικόνες δια- 

τρέχουσι κίνδυνον καταστροφής ή άπωλείας. Άναγκαιοτάτην κρίνομεν τήν συνκέντρωσιν 
τών κειμηλίων καί χειρογράφων είς ϊδιον κατάλληλον χώρον καί δχι εϊς δγράς κρύπτας, 

προς δε τήν λεπτομερή αυτών περιγραφήν καί τήν δημοσίευσιν σχετικού καταλόγου. *Η 
ήμετέρα Εταιρεία ένδιαφερομένη διά τά πολύτιμα τού νΑθου κειμήλια, είναι πρόθυμος νά 
παρασχη τάς στήλας της πρός επιστημονικήν συζήτησιν περί τού τί δέον γενέσθαι πρός διά- 
φύλαξιν καί χρησιμοποίησιν αύτών. 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Φίλοι Εταίροι, 

Μεθ’ δσης χαράς άναγγέλλομεν ύμΐν, ότι κατά τό έτος τούτο ό αριθμός 

τών μέν τακτικών μελών τής ήμετέρας Εταιρείας ηύξήθη κατά πεντήκοντα, 

τών δ’ άντεπιστελλόντων κατά εξ, πρός δέ δτι ό εταίρος ημών και καθηγη¬ 

τής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. Λάσκαρις έξελέγη αντεπιστέλλον 

μέλος τής Ρουμανικής Άκαδημείας, μετά τοσαΰτης λύπης πληροφορούμεν 

υμάς δτι πολυτίμους κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα άπωλέσαμεν Εταίρους 

είς τήν αιωνιότητα μεταβάντας. , ^ β 
Ό Βασίλειος Μυστακίδης, έγκριτος ημών συνεργάτης καί έπίτιμος εταί¬ 

ρος, άφ’ ου έπ'ι μακράν σειράν ετών ώς διδάσκαλος του Γ ένους έδιδαξε 

γενεάς δλας Ελλήνων έν τε τή Εύρώπτ) καί τή Γ Ανατολή, καί μάλιστα εν τή 

βασιλίδι τών πόλεων, καί άφ’ ου έδημοσίευσε πληθύν σπουδαίων επιστημο¬ 

νικών μελετών, αΐτινες προάγουσι τήν επιστημονικήν έρευναν, άπήλθε του 

κόσμου τοΰτου έν Νέφ Κουρί τής Θεσσαλονίκης με τήν ίκανοποίησιν εκείνου, 

δστις έν μέσω δυσχερών περιστάσεων περιλάμπρως έξεπλήρωσε τό πρός την 

Πατρίδα καί τήν Επιστήμην καθήκον του. 
Είς τον πένθιμον κατάλογον προσετέθη καί δεύτερον επίτιμον ημών 

μέλος, ό Γάλλος Ιωάννης Εί>0Γ5θ1ί:, δν ό θάνατος άφήρπασε^ προώρως καί 

καθ’ ήν στιγμήν τό Πανεπιστήμιον τών Βρυξελλών, έπιβραβεύον το επιστη¬ 

μονικόν αυτού έργον, τον προώριζε διά τήν έδραν τής ιστορίας της τέχνης. 

Θρηνούντες τήν απώλειαν πολυτίμου εταίρου, μετά λύπης άναλογιζόμεθα τό 

κενόν, τό όποιον δημιουργεί εις τον κύκλον τών ήμετέρων μελετών, ό θάνατος 

άνδρός, δστις μέ τήν λεπτήν αυτού άντίληψιν καί τήν άκαταπόνητον επιμέ¬ 

λειαν τόσον λαμπρώς είχε προαγάγει τάς Βυζαντινός Σπουδας και μαλιστα 

τάς είς τήν τέχνην άναφερομένας. 
Ή λύπη ημών έπί τή απώλεια τών δύο τούτων άνδρών, οίτινες μετά 

ιδιαιτέρας αγάπης παρηκολούθουν τό έργον τής ήμετέρας Εταιρείας, είναι 

μεγίστη. ν _ , , 
"Εσχομεν επ’ ίσης τό ατύχημα νά χάσωμεν κατά τό έτος, τούτο τον εν 

Αλεξάνδρειά άντεπιστέλλοντα ημών έταίρον Αλέξανδρον Κάσδαγλην, τον 

γηραιόν αυτόν λόγιον, δστις, έγκύψας εις τήν μελέτην τού αρχαίου κόσμου 

καί τών κλασσικών συγγραφέων, γνωρίζων δέ κάλλιστα τον Ελληνα λόγον, 
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διά ποικίλων μεταφράσεων καί άλλων δημοσιευμάτων καί μελετών έζήτει νά 

καταστήση γνωστό εις τούς συγχρόνους του τά τού αρχαίου κόσμου αριστουρ¬ 

γήματα, αλλά καί τινα των μεσαιωνικών συγγραμμάτων, παρέχων καί άλλας 

υπηρεσίας εις τάς καθ ημάς μελετάς διά τής πλούσιας ειδικής βιβλιοθήκης του. 

_ 3Μεθ’ δλτ^ τθζ Κύπρου θρηνεί καί ή ήμετέρα Εταιρεία την Απώλειαν 
τού αντεπιστέλλοντος εταίρου της, τού Λουκή Πιερίδου, τού γνωστού Κυπρίου 

λογίου, οστις προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τε την αρχαιολογίαν 

καί ιστορίαν τής νήσου ενεργή σας, Γνα γίνωσι σπουδαΐαι άνασκαφαί εν αυτή 
καί πολλαχώς υπέρ τού Μουσείου της ειργάσθη. 

Βαθύς αυτός μελετητής τής Κυπριακής ιστορίας ύπήρξεν ένθερμος προ¬ 

στάτης τών γραμμάτων εν Κύπρω ποικιλοτρόπως ύποστηρίξας τά Κυπριακά 

Χρονικά, ών η έκδοσις ευτυχώς εξακολουθεί, καί μετά θάνατον θέσας εις την 

διάθεσιν τών Κυπρίων λογίων την πολύτιμον ειδικήν βιβλιοθήκην του. 

Εκ, τών τακτικών εταίρων ό θάνατος μάς άφήρπασε τήν "Ανναν Λάμ¬ 

πρου,, μίαν τών ολίγων εκείνων γυναικών, αΐτινες πραγματικώς υπέρ τής 

επιστήμης, καί Ιδία τής Βυζαντινολογίας είργάσθησαν.Ή μακαριτις ού μόνον 

ζώντα έβοήθει τον σύζυγόν της, τον αοίδιμον Σπυρίδωνα Λάμπρον, εις τάς 

επιστημονικός του έρεύνας, αλλά καί μετά τον θάνατόν του, δΓ Ικδόσεων, 

εφρόντισε νά καταστήση κτήμα τής επιστήμης όσα έκείνος Ιπί μακράν σειράν 

ετών δι’ επισκέψεως πλείστων βιβλιοθηκών είχε συλλέξει. Τάς δ’εργασίας τής 

Εταιρείας ημών, ή τις εκαλλιεργει τα προσφιλή της σπουδάσματα, μετ’ιδιαι¬ 

τέρου ενδιαφέροντος παρηκολούθει. 

Έθρηνήσαμεν ομοίως τήν απώλειαν Θερμού φίλου τής Εταιρείας 

ημών, τού πολυκλαύστου Νικολάου Καταλάνου, οστις υπέρ τής εθνικής άπο- 

καταστάσεως τής Κύπρου μάκρους διεξαγαγών αγώνας, άπέθανεν ώς πολίτι¬ 

κος εξόριστος ενταύθα πριν ή ΐδη εκπληρούμενον τό δνειρον, προς πραγμα¬ 

τοποίησή τού όποιου μετά τόσης αύταπαρνήσεως καί τόσου ενθουσιασμού 
ειργάσθη. 

Μετά τον Ν. Καταλάνον άπωλέσαμεν τον Άλφρέδον Στήβενς, ενθου¬ 

σιώδη εραστήν τών Βυζαντινών μελετών καί πολλαχώς φανέντα χρήσιμον εις 

την ημετεραν Εταιρείαν, μάλιστα κατά τά πρώτα αυτής έτη, προς δέ καί τον 

Γεώργιον Παρασκευόπουλλον, γνωστόν δημοσιογράφον, λόγιον καί διοικη¬ 

τικόν υπάλληλον, οστις έν μέσω τών πολλαπλών αυτού ασχολιών καί τά ήμέ- 

τερα σπουδάσματα μετά μεγίστου ενδιαφέροντος παρηκολούθει. 

Τέλος μεγάλη ύπήρξεν ή λύπη ημών επί τω θανάτω άθορύβου τών 

γραμμάτων εργάτου και μελετητού τού Βυζαντινού κόσμου, τού καθηγητού 
Γεωργίου Παππαδόγιαννη. 

, Π«:Τ“ πολυτί9ων συνεργατών καί φίλων ή μνήμη θά μείνη 
παρ’ ήμΐν άγήρως. 

Ώς καί κατά τά προηγούμενα έτη, ούτω καί κατά τό 1933, ιδιαιτέραν 
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τό Δ. Συμβούλων κατέβαλε μέριμναν προς προαγωγήν τών οικονομικών^τής 

Εταιρείας, τά οποία έν τή γενική οικονομική κρίσει φυσικόν ητο νά υπο- 

στώσι κλονισμόν. Ή ετήσια περικοπή τεσσαράκοντα πέντε όλων χιλιάδων 

δραχμών έκ τού ποσού τών διαφόρων προς τήν Εταιρείαν επιδομάτων είναι 

αρκετά σημαντική, καί, αν μή τό ποσόν τούτο έν μέρει άνεπληρούτο, διά 

δωρεών διαφόρων μελών, τής τακτικής καταβολής τών συνδρομών, τής αύξή- 

σεως τών μελών καί τής έν τω έξωτερικφ πωλήσεως τής ήμετέρας Επετη- 

ρίδος, ή Εταιρεία οίκονομικώς θά ύστέρει. 

Ώμιλήσαμεν διά τήν έν τω Έξωτερικφ πώλησιν τής Επετηρίδος. Μέ 

τήν ύπάρχουσαν νομισματικήν διαφοράν έσκεφθη τό Δ. Συμβουλών ότι θά 

ήδύνατο νά κάλυψη μέρος τών δαπανών τού περιοδικού, 6Γ δ άπετάθη προς 

τον έν Βερολίνφ οίκον Οο11ί§ηοη, παρ’ ού καί έζήτησε τούς όρους τής αντι¬ 

προσωπείας τής Επετηρίδος εις τάς χώρας, ών οί κάτοικοι όμιλοί σι την 

Γερμανικήν. Δυστυχώς οί ύποβληθέντες όροι ή σαν τόσον ασύμφοροι διά τήν 

Εταιρείαν, ώστε έδέησε νά διακοπώσιν αί διαπραγματεύσεις. 

Δείγμα τής έκτιμήσεως, ής έν Έλλάδι απολαύει η Εταιρεία ημών, έστω 

ότι διάφοροι Κοινότητες προς αυτήν απευθύνονται ζητούσαι τήν έπέμβασιν 

καί ύποστήριξίν της προς συντήρησιν καί επισκευήν διαφόρων Βυζαντινών 

η μεταβυζαντινών ναών. Ούτω καί εφέτος, παρακληθεισα, εύήκοον έτεινεν ή 

Εταιρεία τό ούς καί εις τάς καταλλήλους παρά τφ Ύπουργείψ τής Παιδείας 

καί τών Θρησκευμάτων προέβη συστάσεις, υπέρ τών ναών τών κοινοτήτων 

Ζαρούχλας καί Σωποτού Καλαβρύτων, ιδιαιτέρως δ ενδιεφέρθη καί δια τήν 

επισκευήν καί συντήρησιν ώρισμένων μνημείων τής Αρτης, κατόπιν εγγράφου, 

τό όποιον εύηρεστήθη και προς αυτήν ν3 άποστείλη ό φιλόμουσος εταίρος 

καί Γενικός Διοικητής Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Εμπειρικός Κουμουνδούρος. 

Κατά Ιούνιον τού έτους τούτου εώρτασεν έν Κρακοβία της Πολωνίας 

τήν τεσσαρακονταετηρίδα τής καθηγεσίας του ό Πβο δΐετηβαοΐη Λατινιστής 

καί Ελληνιστής κράτιστος, δοκιμώτατος δ’ερευνητής τής Βυζαντινής περιόδου 

καί έκδοτης Βυζαντινών κειμένων. Τού εορτασμού, υπό τής Φιλολογικής 

Πολωνικής Εταιρείας κληθεισα, μετέσχε καί ή ήμετέρα Εταιρεία διά τε 

γραμμάτων συγχαρείσα τον έορτάζοντα καί εις τον άντεπιστέλλοντα εταΐρον 

αύτής καί ύφηγητήν κύριον Αίθχ&ηάοτ ΤιΐΓγπ άναθέσασα, ΐνα καί προφο- 

ρικώς εΐπη τά δέοντα. Ούτος, λαμπρώς τήν άνατεθεισαν αύτώ έκπληρώσας 

εντολήν, άνεκοίνωσεν ήμΐν ότι ή συμμετοχή ημών εις τον εορτασμόν ετόνω- 

σεν έτι μάλλον τάς πνευματικός Έλληνοπολωνικας σχέσεις. 

Πέρυσιν Ανήγγειλα μεν ότι ή Εταιρεία ημών άνέλαβεν υπό τήν προ¬ 

στασίαν αύτής τήν έκδοσιν τού έργου τού εταίρου κ. Τάκη Κανδηλώρου 

«Ιστορία τής Ελληνικής Εθνεγερσίας»· σήμερον ευχαρίστως άνακοινοϋμεν 

ύμΐν ότι ήρξατο καί γοργώς προχωρεί ή τύπωσις τού Λ . τόμου τού έργου 

τού άναφερομένου εις τά γεγονότα τού πρώτου έτους τής έπαναστασεως. 
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Χάρις εις την εμπνευσιν τοΰ συμβούλου ημών κ. Σοφοκλέους Χουδα- 

βερδόγλου - Θεοδότου, καί πειθόμενος εις προτροπάς αύτοΰ, ό κ. Αθανάσιος 

Μυστακίδης, ό πατρώζων υιός του αοιδίμου επιτίμου εταίρου ημών Βασι¬ 

λείου Μυστακίδου καί ό διακαώς επιθυμών νά σύνδεση την μνήμην του 

πατρός του μετά τής ήμετέρας Εταιρείας, Ιδώρησεν εις αυτήν την βιβλιοθή¬ 

κην εκείνου, συγκειμένην εκ τόμων υπέρ πεντακισχιλίων, προς δέ καί τά 

χειρόγραφά του. Τά βιβλία καί τά χειρόγραφα ταΰτα, άποσταλέντα εκ Θεσ¬ 

σαλονίκης, παρελάβομεν ήδη καί έτοποθετήσαμεν εντός ειδικής βιβλιοθήκης, 

ήν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ ήμετέρου Συμβούλου καί Διευθυντού 

τοΰ Βυζαντινού Μουσείου κ. Γ. Σωτηρίου ώς καί τοΰ *Υπουργείου τής Παι¬ 

δείας καί τών Θρησκευμάτων, προσωρινώς έτοποθετήσαμεν εις μίαν τών 

αιθουσών τών γραφείων του Βυζαντινού Μουσείου. Ή βιβλιοθήκη, μετά 

την επιστημονικήν κατάταξιν τών εν αυτή βιβλίων, θά είναι προσιτή εις τε 

τά μέλη ημών ως καί είς πάντα περί τά Βυζαντινά άσχολούμενον, καθ’εκά- 

στην, και καθ ας ώρας είναι ανοικτόν τό Βυζαντινόν Μουσεΐον. 

Είς τον φιλόμουσον ευσεβή υιόν έκφράζομεν καί δημοσία τάς θερμάς 

ευχαριστίας τής Εταιρείας, δια τήν πολύτιμον δωρεάν, άς άπευθύνομεν καί 
προς τον φίλον σύμβουλον ημών, τον υπαίτιον αυτής. 

Η Εταιρεία έφαρμόζουσα τό εκλαϊκευτικόν της πρόγραμμα, έκαμε καί 
εφέτος σειράς διαλέξεων εν τή προφρόνως, ώς πάντοτε, παραχωρηθείση 

αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήν θερμώς εύχαριστοΰμεν διά τήν 
προς το έργον ημών έπιδεικνυομένην εύνοιαν. 

Διαλέξεις λοιπόν κατά τό 1933 έκαμον οί εξής· 

1) ό κ. Θεόδωρος Μακρίδης, Περί τών έν Κωνσταντινουπόλει κιό¬ 

νων καί τών σχετικών προς αυτούς παραδόσεων. 

2) ό κ. Δημήτριος Χρυσαφίδης, Περί τής γραφής καί άποδόσεως 

τών μουσικών τεμαχίων κατά τά επίσημα εκκλησιαστικά κείμενα. 

3) ό κ. Φαίδων Κουκουλές, Περί τοΰ βίου μιας Βυζαντινής. 

4) ή κυρία Βενετία Κόττα, Περί τοΰ θρησκευτικού θεάτρου τών 

Βυζαντινών καί τής σχέσεως αύτοΰ προς τήν εικονογραφίαν. 

5) ο κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας, Περί Όρφικών μυστηρίων καί 
Χριστιανισμού. 

6) ό κ. Νικόστρατος Καλομενόπουλλος, Περί σελίδων τής 
διπλωματίας τοΰ Βυζαντίου. 

7) ό κ. Τακης Κ'αν δη λώρος, Περί τής χιλιετηρίδος τής Δημητσά- 

νης ώς πόλεως τών γραμμάτων. 

8) ο κ. Παναγιώτης Πουλίτσας α'.) Περί τής ιστορίας καί τών 

τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως καί β'.) ΙΙερί τών έν Κωνσταντί¬ 

νου πόλει σωζομένων ναών καί τής αγίας Σοφίας καί 
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9) ό αδελφός τής μονής Κρυπτοφέρρης πατήρ Λαυρέντιος, Περί τής 

αρχαίας Βυζαντινής μουσικής. 

Καί αΐ έκδρομαί δέ δεν παρημελήθησαν. Ούτως έγένετο τριήμερος είς 

Μυστράν εκδρομή, έρμηνεύοντος τού εφόρου τών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

κ. Άνδρ. Ξυγγοπούλλου, εις τήν μονήν τοΰ Δαφνιού, πάλιν τοΰ κ. ΰυγγο- 

πούλου έρμηνεύοντος, είς τήν μονήν τού αγίου Τωάννου τοΰ Κυνηγού τών 

Φιλοσόφων, περί ής είπε τά δέοντα ό γραμματεύς τής Εταιρείας ήμών 

κ. Φαίδων Κουκούλες καί τέλος είς τήν έν Σαλαμΐνι μονήν τής Φανερωμένης, 

περί τής ιστορίας τής οποίας ώς καί τής τέχνης τών τοιχογραφιών της ώμίλησεν 

ό εταίρος καί διευθυντής τοΰ τμήματος γραμμάτων καί τεχνών τοΰ Υπουρ¬ 

γείου τής Παιδείας κ. Νικόλαος Καλογερόπουλλος, τοΰ γνωστού ναυτικού 

συγγραφέως καί ναυάρχου κ. I. Θεοφαν ιδού ομιλησαντος κατα τον πλοΰν 

περί τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας. 

Είς τό Υπουργείον τών Ναυτικών, εύαρεστηθέν νά διευκολύνη τήν 

εκδρομήν ταύτην διά τής παροχής βοηθητικού πλοίου τοΰ στόλου, θερμάς 

έκφράζομεν ευχαριστίας. 

Συνεχίζουσα δ’ ή Εταιρεία τήν παράδοσίν της, έτέλεσε κατά τήν 29 

Μαΐου καί εφέτος έν τή ιερά μονή τοΰ αγίου Ίωάννου, τοΰ Κυνηγοΰ τών 

Φιλοσόφων, μνημόσυνου υπέρ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί τών 

μετ’ αύτοΰ συνάγουνισαμένων καί πεσόντων, είπόντος τον προσήκοντα λόγον 

τού εταίρου ήμών κ. Παναγιώτου Τρεμπέλα. 

"Οσον αφορά είς τήν επιστημονικήν συμβολήν τής Εταιρείας, σημειοΰ- 

μεν δτι κατά τό διαρρεΰσαν έτος έγένετο ύπό μελών αυτής τέσσαρες ανακοι¬ 

νώσεις, ών περιλήψεις καί καταχωρίζονται ανωτέρω, (βλ. σελ. 505), έξετυπώθη 

δέ καί ό μετά χεΐρας τόμος, δι’ ού, σεβαστού εις όγκον καί λίαν άξιολόγου είς 

περιεχόμενον, συμπληροΰται μία δεκαετία συνεχούς προσπάθειας υπέρ τής 

έρευνης τοΰ Βυζαντινού κόσμου. 

“Εργον ήμών δέν είναι βέβαια νά κρίνω μεν τήν αξίαν τοΰ δημοσιεύμα¬ 

τος· τούτο μόνον λέγομεν εις τά μέλη ήμών, δτι λίαν κολακευτικοί είναι αι 

περί αύτοΰ κρίσεις ήμετέρων καί ξένων, οΐτινες εύχαρίστως άνταλλάσσουσι 

τά ίδια περιοδικά μέ τό ήμέτερον. Καί επί τή εύκαιρία ταύτη άναγγέλλομεν 

ύμΐν, δτι εις τον κατάλογον τών ανταλλασσόμενων ξένων επιστημονικών 

περιοδικών προσετέθησαν κατά τό 1933 τό Βελγικόν περιοδικόν ΙτεπίΕοη 

καί τό πασίγνωστου Γαλλικόν Κ,εναε άοε εΐιιιίεδ Οτεοςμιεδ. 

Περί τών οικονομικών τής Εταιρείας ώμιλήσαμεν ανωτέρω. Το Δ. Συμ¬ 

βούλων κατά τό διαρρεΰσαν έτος άπέσβεσε δραχμάς 10.640 άντιπροσωπευ- 

ούσας αποδείξεις εκδοθείσας καί εΐτε έπιστραφείσας είτε μή εϊσπραχθείσας, 

αίτινες είχον παραδοθή είς τον τέως είσπράκτορα τής Εταιρείας κ. Χρίστον 

Ίωαννίδην. 

Ώς άνεκοινώσαμεν κατά τό παρελθόν έτος, ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ άοι- 
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δίμου πρώην ταμίου της Εταιρείας Γεωργίου Τιπάλδου είχε μείνει εις χεΐρας 

των κληρονόμων αυτού τό ποσόν των 17.688.90 δραχ., έναντι του οποίου 

κατεβλήθη διαρκοΰντος του 1933 ποσόν 4.000, μείναντος υπολοίπου έκ δρχ. 

13.688.90, οπερ λίαν προσέχώς θ’άποσβεσθή. 

Αϊ κατά τό λήξαν έτος εισπράξεις τής Εταιρείας, χάρις εις την δραστη¬ 

ριότητα και τάξιν του νέου είσπράκτορος ημών κ. Ίωάννου Κιουρκτσόγλου, 

ένηργήθησαν κανονικώς και ή εν γένει δ5 οικονομική του έτους διαχείρισις 
διεξήχθη εν μεγίστη τάξει, χάρις εις τον λογιστήν ήμών κ. Θεόδωρον Γαλά- 

νην, ω= θέλει ανακοινώσει υμιν η εκ των κυρίων Γ. Στυλιανοπούλλου και 
Σπυρίδωνος Βαρδάκι εξελεγκτική επιτροπή. 

Άπό ταμιακής άπόψεως ή κίνησις κατά τό έτος 1933 ειχεν ώς εξής: 

Συνολον εισπράξεων Δραχ. 219.292. {συμπεριλαμβανομένου και του ύπο- 

λοίπου προηγουμένου έτους 1932 έκ Δραχ. 21.224). Συνολον πληρωμών 

Δραχ. 207.790.45. Κατά συνέπειαν άφίεται, εις νέον έτος 1934, υπόλοιπον 
Δραχ. 11.501.55. 

Αναλΰοντες τον λ/σμόν κερδών και ζημιών τής διαχειρίσεως 1933 

εύρίσκομεν δτι τό συνολον τών δωρεών προς τήν ήμετέραν Εταιρείαν συν- 

εποσώθη εις δραχ. 40.707.20, αί σύνδρομα! άνήλθον εις δραχ. 30.980 καί 

οΐ τόκοι εκ καταθέσεων κλπ, παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος εις 

δραχ. 4.324. Κπιπροσθέτως έσημειώθη μικρά τις διαφορά έπ! τής τρεχούσης 
τιμής τών χρεωγράφων μας εκ Δραχ. 390. 

Συνυπολογιζομένου του εκ προηγουμένης χρήσεως του 1932 υπολοίπου 

έκ Δραχ. 84.129.90, τά κέρδη συνεποσώθησαν εις Δραχ. 160.531.10 αία¬ 
ν ες διετέθησαν ώς εξής: 

Διά γενικά έξοδα διαχειρίσεως ήτοι μισθούς κα! άμοιβάς, γραφικήν 

ύλην,^διάφορα έντυπα κλπ, Ιν συνόλω Δρ. 36.426. Δι’άπόσβεσιν 'μερικήν 

έπ! τής αξίας τών διαφόρων τσιγκογραφημάτων (Οΐίοΐιέε) κλπ. Δρ. 6.901.25, 

διά προμήθειας έπ! τών εισπράξεων αποδείξεων συνδρομών κλπ. Δρ. 9.401.50 

και Δραχ. 82.431.20 εις άπόσβεσιν προκυψάσης διαφοράς επί τής αξίας τών 

έν ταΐς Αποθήκαις ευρισκομένων διαθεσίμων τόμων Επετηρίδων, συνυπο¬ 

λογισμένης καί τής αξίας τών Επετηρίδων, αϊτινες έδωρήθησαν κατά δια¬ 

φόρους έποχάς, ή έδόθησαν έπ1 ανταλλαγή άλλων βιβλίων κλπ. 

"Αφίεται δθεν διαφορά πιστωτική του λ/σμου «Κερδών και Ζημιών» 
εις Νέον Δραχ. 25.371.15. 

Τό Δ. Συμβούλιου, ώς έκ τών ανωτέρω φαίνεται, έ'πραξεν δ,τι ή δυνατό 

υπέρ προαγωγής τής Εταιρείας ήμών, δεν υπάρχει δ’ αμφιβολία δτι και τό 

μέλλον νά διαδεχθή αυτό θά συνέχιση τάς προσπάθειας του προς όφελος 
Ιδρύματος τοιαύτης επιστημονικής κα! εθνικής σημασίας.. 

Ό Πρόεδρος Ό Γραμμαιεύς 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΓΗΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟΝ 

Ταμεΐον. 

Μετρητά υπόλοιπον κατά την 31/12/1933 

Έ&νική Τράπεζα τής Ελλάδος 

Λ/σμοι Καταθέσεων εϊς όψιν και Ταμιευτήριον 
Υπόλοιπα κατά την 31/12/1938 . 

Προσωρινοί Λ/σμοί. 

Υπόλοιπον εκκρεμούς ποσοΰ Γεωργ. Ε. Τιπάλδου. 

Χρεώγραφα. 

Τά φυλασσόμενα παρά τή Έθν. Τραπέζη τής Ελλάδος . . . . 

Επετηρίδες. 

Λξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων Εταιρείας Βυξαν- 

τινών Σπουδών.Δρχ. πο.000— 

Ποσόν προπληρωθέν έναντι έκτυπωτ. Ι' Τόμου » 47.000. — 

Σήματα Εταιρείας. 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες) 85 πρός 20. 

Βιβλιοϋ-ήκη. 

Διάφορα Συγγράμματα (ονομαστική άξια). 

Υλικά Διάφορα. 

Τσιγκογραφήματα (ΟΙϊοΗέε), πλάκες κλπ. . . . Δρχ. 21.901.25 

Μεΐον μερικής άποσβέσεαις. » 6.901.25 

11.501.55 

102.383.20 

13.688.90 

157.000— 

1.700— 

22.057.50 

15.000— 

325.371.15 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

Γενικά Εζοδα Διαχειρίσεως. 

^Μισθοί καί ’Αμοιβαί.Δρχ. 30.000— 

"Εντυπα καί Γραφική υλη .. 4150_ 

Διάφορα έξοδα.. , 2.276— 36.426— 

ΙΙρομηχτειαι. Ποσά πληρωθέντα δι' είσπρακτρα συνδρομών κλπ. 9.401.50 

Αποσβέσεις. Μερική απόσβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ. 6.901.25 

Διαφορά προκυπτουσα επί τής αξίας τών διαθεσίμων 

Τόμων επετηρίδων, συνυπολογιζομένης καί τής 
αξίας τών δωρηθέντων κατά καιρούς. 82.431.20 

Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι είς Νέον . . 
135.159.95 

25.371.15 

160.531.10 

Σημ. Αί καθυστερούμεναι συνδρομαί δεν συμπεριλαμβο 

«ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» ΕΣΟΔΑ (Λαβείν) 

Εισπράξεις έκ Συνδρομών. 

» » Δωρεών. 

Τόκοι έκ καταθέσεων κλπ. 
Διαφορά αξίας Χρεωγράφων έπί τρεχούσης τιμής των . 

Υπόλοιπον έκ προηγούμενης χρησεως 1932 . 

30.980— 

40.707.20 

4.324— 

390— 

84 129.90 

160^531.10 

’Αθήναι τή 30 ’Ιανοναρίον 1934. 

Ό Ταμίας Ό έπί τού Λογιστικού 

ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ Θ· Γ· ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΔ ΡΥΤΑ I 

Αμποτ Ε. 

Βολιδης Θ. 

Δαμβεργης I. 

Δαραλεξης X. 

Δεληγιαννης Π. 

ΖΕΡΒΟΣ I. 

Ζωγράφου Ευγενία 

Ηλιαδου Ευφη τ 

Θεοδωροπουλλος Σπ. 

Ιωαννιδης Ευαγ. 

Καλογεροπουλλος Π. Α. τ 

Καλογεροπουλλος Ν. 

Καλογεροπουλλου Τουλλ 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

Ί' Ο Αλεξάνδρειάς Μελέτιος 

Ο Δήμος Αθηναίων 

Υιιουργειον Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 

Λαμπικη Σόφια 

Λαμπικης Βασίλειος 

Χωρεμη 

Κουκουλε Αναστασία 

Κουκούλες Φ. 

Λαμπικης Β. 

Λουκιδης Γ. 

Μαθιοπουλλος Π. 

Ξενοπουλλος Γρ. 

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Παπαμιχαλοπουλλος Κ. τ 

Σαρογλους Π. τ 

Σιμωνίδης Β. 

Σκουταρη Νελλη 

Τιπαλδος Γ. Ε. τ 

Τςοκοπουλλος Γ. -ΐ· 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Μπενακις Αντώνιος 

Μπενακις Εμμανουήλ τ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Παγγειος Επιτροπή 

Το Πανεπιςτημιον Θεσσαλονίκης 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αλεξάνδρα 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Αβραμιδης Ιωάννης 

Το Αθηνηςι Πανεπιςτημιον 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αμποτ Ευγενία 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Δέλτα Πηνελόπη 

Δέλτα Στέφανος 

Εκκλησιαστικόν Ταμειον 

Εμπειρικός Γεώργιος 

Ζαρίφης Γεώργιος 

Καμπανης Λεωνίδας + 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τ 

Κορκοδειλος Δημητριος 

Χωρεμης 

Κουκούλες Φαίδων 

Κτένα Ολγα 

Λαϊκή Τραπεζα 

Αρχιμ. Λιανας Ζαχαρίας 

Λοβερδος Διονύσιος 

ΜΐΕΕΕΚ \νΐΕΕΙΑΜ 

Νομικός Χριστόφορος 

Οικιαδης Μιχ. 

Πουρής Μιλτιάδης 

Ρουςςος Νικήτας τ 

Σιδεριδης Ξενοφών τ 

Τραπεζα Αθηνών 

Τρικογλου Ιωάννης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γενική Τραπεζα της Ελλάδος Κλραμανος Δημητριος 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Τ Ο ΚίΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Θεοδωρακακος Γεώργιος Νικολαϊδης Ιωάννης 

Ιγγλεςης Ιωάννης Παπαθεολογου Σέργιος 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 

-(- ο Αθηνών Μελέτιος Φαίδων Κουκούλες 

Αντιπρόεδροι Ταμίας 

I. Μ. Δαμβεργης Γεώργιος Τιπαλδος τ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ τ 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ 

ΣΠ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ + 

ΝίΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

Παν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Τ 

Λριςτ. Κουζης 

τ Αρχιμ. Χρυςοςτ. Παπαδοπουλλος 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ Ι’ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 

Κ. Δυοβουνιωτης Φαίδων Κουκούλες 

Αντιπρόεδροι Ίαμίας 

I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΒΑ;ε· Λαμπικης 

Αριςτ. Κουζης 

Έφορος της Βιβλιοθήκης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Σύμβουλοι 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

Πεζοπουλος Εμμ. 

Πουλιτςας Παν. 

ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥΣ - 0ΕΟΔΟΤΟΣ 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΔ. 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΙΣ Γ, 

Δραγουμης Φίλιππος 

•Μπενακις Αντ. 

Ξυγγοπουλλος Ανδρ. 

Επετηρις Εται ρειας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ί . 35 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

Ο Αλεξάνδρειάν Μελέτιος 
ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ Αΐ,ϋΟ τ 

ΑΚΓΑ6ΤΑ35ΙΕνΐΟ ϋΚΑΟ. 

ΒΑΝΕ80Ό Ν. 

ΒΕΝΕδΕνίΟ 

Βενιζελος Ελ. 
Βκεοοια Εν. 

Βκεηιεκ Ε. 

Βκου^νκκ Ρκανο. ϋ. 5ιμονε 
Βυκ,γ ^ Β. Ί¬ 

βυκον Ρ. 

Οαοαραεοη Ρ. 

ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑϋΕ 

ϋΑΚΚΟ Ε. 

θΑ·\νκ:ΐΝ5 Ρ. Μ. 

Οεεεηαυε Ηιρροε. 

. ΟίΒΗΈ (ΓΗΑΚΙ.Ε3 

ΕΒΕΚ30ΚΤ ]. -}- 

ΕΗΚΗΑΚϋ ΑΕΒΒΚΤ 

Ρεκκακι Οιαννινο 

Οεκι,ανε- Ε. 

ΟΚΒΟΟΙΚΕ ΗΕΝΚΙ 

Ιεκρηανιον ΟυίΕ. Γ)ε 
ΙίΕΙδΕΝΒΕΚΟ Λ. + 

ΗΕ35ΕΕΙΝΟ ϋ. 

ΙΟΚΟΑ Ν. 

Κυκτζ Εϋ. τ 

ΜΑΚ5ΗΑΙΧ ΗΕΝΚΥ ΡΚΕϋΕΚΙΟΚ 

ΜΕΚΟΑΤΙ δΐΙΛΤΟ ΟΐϋδΕΡΡΕ 

Μεκτεν Βκιοη 
ΜΐΕΕΕΚ \ν ΤΕΕΙ Α Μ 

Μιεεετ Ο. 

ΜΟΚλνΟδΙΚ Ο. 

Μ ΕΚ ΑΤΙ Ρκ. 

Μυςτακιδης Β. Α. Τ 
ΝΟΑΙΕΕΈ3 ΡΐΕΚΚΕ ϋΕ 

Ραεμιεκι Αυκ. 

ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ 
ΡΕΚΝΟΤ Η. 

Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΐ 
βΟϋϋ βΕΝΝΕΕΕ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΗΜ. 
δΟΗΕϋΜΒΕΚΟΕΚ Ο. ’Γ 

Α. Μ. Χαϊλε Σελλαςιε 
δΟΚΟΕΟΡΕ Ιν. 

δΤΚΖΥΟΟ\ν3ΚΙ .[03. 

Τα ρ καεί Οκ 

ϋδΡΕΝδΚ^ Ρ. + 

Άβραμίόης Ιωάννης 

Αγαπητός Σπήλ. 

’Αγγελετόπονλλος Π. 

Άγγελόπονλλος Αθάνατος Άρισ. 

Αδαμάντιου Άδαμ. 

Άθανασιάδης Άθαν. 

Άθανασιάδης Κ. 

Αθηνογένης I. 

Τ ο Αθηνών Χρυσόστομος 

Άλεξανδρόπουλλος Άλέξ. 

ν Αμαντος Κ. 

'Άμποτ Ευγενία 

Άναγνωστόπουλλος Γ. 

Άνανιάδης Εύστ. 

3Αντύπας Θεόδ. 

Άντωνάτος Χαρίλαος . 

Άντωνιάδης Ενάγγ. 

'Αντωνιάδου Αίκ. 

’Αντωνιάδου Σοψ. 

3Αποστολάκι Άν. 

Άποστολάκις Κ. τ 

Άποστολίδης Γ. γ 

Άποστολίόον "Ελλη 

Αρδανιτάκις Γ. 

Αρδιλιάς Κ. 

Αργνρόπονλλος Περ. 

Αρβανιτίδης Γ. 

Αραδαντινός Γ. 

Άριστόφρων Π. 

’Ασκητόπουλλος Γ. 

Άσπρογέρακας Ν. 
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Βαδανάτσος Ιάκωβος Λρχιμ. 

Βάρδα Κωνστ. 

Βαρδάκις Σπ. 

Βαρουξάκι Αίκ. 

Βασιλειάδης Β. 

Βασιλείου Σπ. 

Βασιλείου Φίλ. 

Βαφειάδης Δ. 

Βελισσαρίον I. 

Β&λλιανίτης Θωμ. 

Βενιζέλος 9 Ελενθ. 

Βενι,ζέλος Κυρ. 

Βενιζέλου Μ. 

Βερναρδάκις Κ. 

Βίγκος Άντ. 

Βλαντιάδης 3Αγησ. 

Βλάχος Άσημ. 

Βλάγ^ος Σπυρ. 

Βογιατζίδης I. 

Βολίδης Θεμ. 

Βολονάκις Μιχ. 

Βόνδας Ζαχ. 

Βονδούρης *Αγγ, 

Βονλόδημος Άναστ. 

Βρυζάκις Άθ. ή 

Γαδριηλίδης Άναστ. 

ΟαηΙί Αηηε 

Γετ’νηματάς Θεόδ. 

Γερανόπουλλος Δ. 

Γερογιάννης Κ. 

Γερωνυμάκι Μαρ. 

Γερωνυμάκις Άντ. 

Γεωργιάδης Άνδρ. 

Γειυργιάδης Άριατείδ. 

Γεωργιάδης Γ 

Γεωργόπουλλος Στέφ. 

Γιαλούρης Άντ. 

Γιαννάκαρη Βασιλ. 

Γιαννάκαρης Σο)κρ. 

Γιαννιώτης Α. 

ί ιαννόπονλ.λος Ν. 

Γιαννονσόπονλλος Γ. 

Γιαννοΰτσος I. 

Γιατράκου Παϊοία 

Ι'ιοτσαλίτον Καλ. 

Γιοχάλας Νικ. 

Γκίνης Δ. 

Γκονόπουλλος Άθαν. 

Γκονόπονλλος Κωνστ. 

Γούδας Μιχ. γ 

Γονδής ’Άγγ. 

Γουδής Ν. τ' 

ΟπίΙΙαηά Κ. 

Γούλας Νικηφ. 

Δαδόπουλλος Γ. 

Δαλαμάγκας Κ. 

Δαμδέργης I. 

Δαμιανός Κ. 

Δανδέλης Ε. 

Δαοντη Αντιόπη 

Δε Βιάζης Σπυρ. '/’ 

Δεληγιάννης Π. 

Δέλτα Πην. 

Δέί’διας Μ. 

Δεαμίνης Δημοσθ. 

Δεσποτόπουλλος Κ. 

Δημητρακοπούλλου-Λόντου Εϋψρ. 

Δημητριάδης Σωτήρ. 

Δημητριάδου Μίνα 

Δημητρίου Δ. 

Δήμησσα Άμαλ. 

Διαμαντόπουλλος Άδ. 

Διαμαντόπουλλος Διον. 

Δοανίδης I. 

Δοβλέτης Γ. . 

Δονδολΐνος Γ. 

Δουδλης Ευάγγελως 

Δούκα Άγγϊλ. 
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Δοννιας Θεόδ. 

Δραγονμης Κ. γ 

Δραγονμης Φίλιππος 

Δρακοπονλλον Παν. 

Δρίτσας Παναγ. 

Δνοβουνιώτης Κ. 

’ Ελεό που λ.λος Νικηφόρος 

' Ελεοπούλλου Καλλιρρόη 

Έλευθεριάδης Δημοσθ. 

5Ελευθεριάδου Αριάδνη 

’Ελευθερουδάκις Κ. 

Εμπεδοκλής Γρηγ. 

Ειιπειρίκος Γ. 

Εμπειρικός Σταμ. 

Ευάγγελο5ης Κ. 

Έφραιμίδον Έλίζα 

Ζακνθηνός Διον. 

Ζαλοκώοτας Κ. 

Ζαλοκώοτας Χρϊοτ. 

Ζαρίφης Γ. 

Ζάχος Άριστ. 

Ζέγγελη Καίτη 

Ζέη Μαριέττα 

Ζέπος Δ. 

Ζερβονδάκι Χρυσ. 

Ζίφος Μιλτ. 

Ζίφον Μελπομ. 

Ζονμπονλίδης Ν. 

Ζουπάν Ραλλον 

Ζωγραφάκις Σταμ. 

Ζωγράφος II. 

Ζωγράφου Ευγενία 

Ζώης Λεωνίδας 

Ζώρας Ανδρόνικος 

Ζώρας Γ. 

β ό Ηλείας Αντώνιος 

Ήλιάδης I. 

Ήλιάσκος I. 

Θάνος Δ. 

Θεοδωρόπονλλ.ος Σπ. 

Θεοφανίδης I. 

Θεοφανόπονλλος Κλεάνθ. 

Θεοφίλης I. 

Θεοφιλοπονλλου Ενρ. 

δ Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ 

Θρονβάλας Άντ. 

Ιατρίδης Ν. 

Ίγγλέσης Ί. 

’Ιγγλέσης Σωτ. 

Ίζαηλώφ Μίνα 

Ίωαννίδης Εύάγγ. 

'Ιωαννίδυν Χρυσάνθη I 

'Ιωαννίδου Φανη 

Καζακόπουλλος Σωτ. 

Κάζουλης Μικ'ες 

Καθάρειος Άλέξ. 

Κακριδής I. 

Καλαποθάκις Δ. 

Καλβοκορέσης Δ. 

Καλιτσουνάκις I. 

Καλλάρη Μ. 

Καλλιγα ΑΙμ. β 

Καλ?.ιγάς Π αν λ. 

Καλόγερό. "Ελλη 

Καλογερικού Μ. 

Καλογερόπονλλος Α. 

Καλογερύπονλλος Διον. 

Καλογερόπονλλος λ7. 

Καλογερόπονλλος Π.Δ. γ 

Καλ.ομεν όπονλλος Νικόστρ. 

Καλονδη ’Άννα 

Καλπούζος I. 

Καλτσετης Άχιλ. 

Καλύβας Δη μ. 

Κα/,νβας Διον. 
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Καλ.νβίτης Δ. 

Καλνβίτης Κοσμάς 

Καμπανάκις Πάτροκλος Τ 

Καμπάνη Μπεμπέλλα 

Καμπάνης Λεωνίδας γ 

Καμπάνης Πέτρ. 

Καμπάς Σίμ. 

Καμπίρης Πατάν. 

Καναρέλ.η Νίτσα 
Κανδηλώρος Τάκης 

Κανδρής Εύθ. 

Κανελλόπονλλως Βασ. 

Καντζιλιέρης Στυλ. 

Καντώρον Μίγκα 

Καπερώνης ΛΤ. 

Καπερώνης Σπ. 

. Καπετανοτρατάκις ' Ιωάν. 

Καραβίας "Ιωάν. 

Καραμαλίκης Ριχ. 

Καραμάνος Δ. 

Καρανικόλ.ας Πάνος 

Καργιωτόκις Ν. 

Καρπάθιος Έμμ. Άρχμμ. 

Καρράς Άδαμάντ. 

Καρτάλ.η 5 Ανδρο μ. 

Καρώνης Δ. 

Κάσδαγλές Άλέξ. ή 

Καστρινάκις I. 

Καταλάνος Ν. ■/* · 

Κατράκις Χαρίλαος 

Κατσαντώνης 'Ηλ. 

Κεραμόπονλλος Άντ. 

ή- ο Κιτίου Νικόδημος 

Κόβας Είρήναρχος 

Κοϊμζόγλον - Παπά Ραλλον 

Κοκίδης Ν. 

Κοκόλης Κ. 

Κοκόλ.ης Σπνρ. 

Κολλινιάτης IIλ. 

Κόλλυβας Ν. 

Κολοκοτρώνη Άδριανη 

Κολ.οκοτροτνης Β. γ 

Κολύμδας I. 

Κονιδάρης Γεράσ. 

Κοντογιάννης Π. γ 

Κοντογόνης Κ. 

Κοντόπονλλος Ν. 

Κορρ'ες Στυλ·I. 
Κοσμετάτον Ιωάννα 

Κοτζιά Αίκ. 

Κοτζιάς Ν. 

Κονζης ’Αριστ. 

Κονκονλε Άναστ. 

Κουκούλες Φαίδυτν 

Κοννονπης Στανρ. 

Κουρτίδης Κ. 

Κουτσοκώστα Δάφνη ·■ 

Κοφινάς Γ. 

Κριεζής Άλέξ. 

Κριεζής Άνδρ. 

Κρόκος Άγγελ. 

Κτένα ’Όλγα 
Κτενάς Χριστόφορος, Άρχιμ. 

Κνδωνιάτης Σόλ. 

Κυπαρίσση Κλεοπ. 

Κυπαρίσσης Ν. 

Κνριακίδης Άριστ. 

Κυριακίδης Περίανδρος 

Κνρμπέτη Ήρώ 

Κνρου Άλέξ. 

Κντικας Διον. 

Κωνσταντινέα Μ. 

Κωνσταντ όπουλλ.ος Ν 

Κωτούλας Κοτνστ. 

Λαδάς Χρ. 

Λαζαρίίς Θεόδ. 

Ααμπίκη Σοφ. 

Ααμπίκης Β. 

Λαμπρόπονλλ.ος Παν. 
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Λάμπρου ’Άννα τ 

Λαναράς Θωμ. 

Λαπαθιώιης Λ. 

Λάοκαρις Μιχ. 

Λαχανάς Β. 

Λαχνιδάκις ’ Ιωάν. 

Λέγγερης Λ λέξ. 

Λειβαθηνός Άθαν. 

Λεονάρδος Άθ. 

Λεονταρίτης V. 

Λεούσης 5Ανδρ. 

Λιανάς Ζαχαρίας, Άρχιμ. 

Λιθοξόος Ν. 

Λοβέρδος Διον. 

Λοβέρδος Σπνρ. 

Λούβαρις Ν. 

Λυμπερόπουλλος Ν. γ 

Μάγκλης Έμμ. 

Μαζαράκις Άλέξ. 

Μαθιόπονλλος Π. 

Μακαρόνας Γ. 

Μακκά Ξανθ. 

Μακράκις I. 

Μαλλονχον Σοφία 

Μαμοννά ΕΙρ. 

Μάνος Άθ. 

Μανονηλίδης Γ. 

Μανονηλίδης Π. 

Μανουσάκις Μαν. 

Μανονσης Άντ. 

Μανοόλα Έλισ. γ 

Μανσόλα Ευγενία 

Μαν ο άλας Γ. 

Μανσόλας Κ. γ 

Μαργαρίτης Άλκιδ. 

Μαργαρίτης I. γ 

Μαρκόπουλλος Άντ. 

Μαύρομμάτης Χαρ. 

Μεγαλίδης Παν. 
* 

Μέγας Γ. 

Μεϊντάνης Θρασ. 

Μέκιος 

Μελισαίδης ' Εμμ. 

Μελιτόπουλλος Πανλ. 

Μερκούρης Γ. 

Μερκούρης Σπ. 

Μεταξας Άγγ. 

Μητάκις Δ. 

Μητρέλιας Χαρίλ. 

Μητρόπονλλος Παντ. 

Μικρονλάκις Ρ. 

Μίνδλερ Μ. 

Μιρασγετζής Δημοσθ. 

Μιοαηλίδης Κ. 

Μιοαηλίδον Αλίκη 

Μιστριώχου Αριάδνη 

Μιχαηλίδης Μιχ. 

Μιχαλόπουλλος Δ. 

Μιχαλόπονλλος Θεοφ. 

Μιχελουδάκη Άργ. 

Μιχόπουλλος Ενοτ. 

Μοηίαριαο ]βαη Αταβάββ 

Μοσγόπονλλος Νικηφ. 

Μόττης Στεφ. 

Μουργόπουλλος Δ. 

Μου σονρης Σπνρ. 

Μουστάκας Διον. 

Μουτσόπονλλος Άν. 

Μπάκος Άναστ. 

Μπάκου Σοφ. 

Μπαλάνος Δ. 

Μπαλόγλου Σοφοκλ. 

Μπελένης Παρίσης 

Μπενάκι Μαρ. Άλ. 

Μπενάκις Άλ. 

Μπενάκις Άντ. Ε. 

Μπενάκις Έμμ. ή- 

Μπίτζιος Κ. 

Μπίτσου Εύτ. 

Τακτικά Μέλη. 651 

Μπόγδης Χρνσ. 

Μπότσαρης Δ. Τ. Νότη 

Μπονγκέας Σπνρ. 

Μπονκλάκος Κυρ. 

Μπούμπουλη Έλ. 

Μπρατσιώτης Παναγ. 

Μπρονμης Ν. 

Μυλωνάκος Άντ. 

Μνστακίδης Άθαν. 

Νειάδας Βασ. 

Νΰτ565$ΐαη 8. 

Νίδερ Κ. 

Νικολαΐδ ης Ιωάν. 

Νικολαΐόου Είρ. 

Νικολάκι Είρ. 

Νομικός Γ. 

Νομικός Χριστόφ. 

Ξανθάκη Μαργ. 

Ξανθουδίδης Στεφ. I 

Ξενόπονλλος Γρ. 

Ξενόπουλλος Στεφ. 

Ξηρονχάκις Άγαθάγγ. 

Ξνγγόπουλλος Άνδρ. 

Οίκιάδης Μιχ. 

Οίκονομίδον Ενγ. 

Οίκονομόπουλλος Κ. 

Οίκονομόπουλλος Ξενυφ. 

Οικονόμος Γ. 

Οικονόμου Γ. 

Οικονόμου Δ. 

Οικονόμου Κ. 

Οΐκο) όμου Λυσίμ. 

Οικονόμου Μαρ. 

Οικονόμου Παν. 

Όκταποδάς Κ. 

'Ολνμπίου Μ. 

Όρλάνδος Άναστ. 

Πάγκαλος Γ. 

Παλένθια Ζωή 

Πάλλας Δ. 

Πάλλης Άλέξ. 

IIάλλης Αριστείδης 

Πάλλης Κ. 

Παλλιεράκις I. 

Παναγιωτίδης /. 

Παναγιωτόπουλλος Κ. 

Πανοντσος Δήμος 

Παντελίδης Στέφ. 

Παντελίδης Χρίστος 

Παπά Άλεξ. 

Παπά Καίτη 

Παπαγεωργιάδης Γρ. 

Παπαγεωργίου Κλεόθ. 

Παπαγρηγοριάδης Σάββας 

ΙΙαπαδάκι Στέλλα 

Παπαδάκης Κ. 

Παπαδάκις Νεοκλής 

Παπαδημητρίου Άλέξ. 

ΠαΛαδημητριού Αριάδνη 

Παπαδημητρίου Κ. 

Παπαδόγιαινης Γ. ! 

Παπαδόπουλλος "Ανθ. 

Παπαδόπουλλος Κ. 

Παπαδοπονλλου Άντ. 

Παπάζογλους Αβραάμ 

Παπαθανασίου Κ. 

Παπαθανασόπονλλος Άθαν. 

Παπαϊωάννου Καλλίν. 

Παπακυινσταντίνον Νικήτ. γ 

Παπανικολάον Άντ. 

Παπαι ικολάου Σπνρ. 

Παπαντωνίου Σπνρ. 

I Ιαπαπάνος Κ. 

Παπάς Ν. 

Παπασαράντος 1. 

Παπαχρνσάνθου Χρύσ. 

Παπονλ.ιας Δ. γ 
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Παππίνης Κ. 

γ ό πρ. Παραμυθίας 3Αθηναγόρας 

Παρασκενόπουλλος Γ. 

Πασγάλης Δημ. 

Πανλόπονλος Κανάρης 

Παχνός Άλέξ. 

Πεζάς Στα μ. γ 

Πεζόπονλος Εμμ. 

Περάκις Δ. 

Πέρδικα Νίκη 

Περικλεούς I. 

Πει όσης Ν. 

Πετρίδης Παναγ. 

Πετροκόκκινος Δ. 

Πιερίδης Αονκής -/' 

Πλαγιάννης Δ. 

Πλακίδης Σταϋρ. 

Πολίτης Λίνος 

Πολυχρονιάδης Κ. 

ΙΙουλίτσας Παναγ. 

Πουρής Μιλτ. 

Πράτοικα Χρηστΐνα 

Πράτσικας Γ. 

Πράτοικας Χρ. 

Πρίγκου Λένα 

Πύργος Ρένος 

Ράδος Κ. γ 

Ρόδον Ρόζα 

Ραζής Β. 

Ράΐχμαν Ματ.θ. 

Ράλλη ’Άντα 

Ράλλη Τζέννν 

Ράλλης Κ. 

Ράλλης Μικ'ες 

Ραητάρχης Παντ. 

Ραφτόπουλλος Εν. 

ΚβάΙίΠι ΌοηαΙά Ματεε11η$ 

Ρέντης Κ. 

Ρήγας Γ, 

Ροϊλός Χαρά λ. 

Ροσόλνμος Β. 

Ρονμπάνης Γερμανός ’ Αρχιμ. 

Ρονσσος Νικτμας τ 

Ρονφου Κανακάρη Σοφία 

Ρωμανός Κ. 

Σαδράμης Ενάγγ. 

Σάγκα Έλ. 

Σαδονκας Χρ. 

Σακελλαρίου Γ. 

Σαλδάγος Μικές 

Σαραντής Μιλτ. 

Σαράφης "Αριστ. 

Σαράφης - Πιτζιπιός Κ. 

Σαρής "Αλέξ. 

Σαρής I. 

Σαρικάκις Χρ. 'ή 

Σάρον Αίμ. 

Σάρρος Δ. 

Σβώλος Άλ. 

Σγουρίτοας Άγηο. 

Σγουρίτοας Χρΐοτ. 

Σγοντας Κ. 

Σεγδίτοας Παναγ. 

Σεϊζάν Γ. 

Σεϊρλής Κ. 

Σεμελά ’Δργνρώ ή 

Σερπιέρης ’Ιωάννης Βαπτιστ. Φ. 

Σεφερλή 'Έλλη 

Σιγάλας ’Αντ. 

Σίδερης Γ. 

Σιδερίδης Ξενοφών ή 

Σισιλιάνος Δ. 

Σιφναιος "Αττόοτ. 

Σιφναιος Δ. 

Σιφναίου Ελ. 

Σκαλιέρης Γ. 

Σκαμπαβίας Παλαιολόγος 

Σκαραμαγκάς Ηδάν 

Τακτικά Μέλη. 

Σκένδερ ’Αντιόπη 

Σκόκος - Φίλιππος 

Σκλαδοννος Γ. 

Σκοπελίτης Στέφ. 

Σκουζές Γ. 

Σκούταρη Νέλλη 

Σμπαρόννης Άθαν. 

Σοκόλης Κ. -ή 

Σολομώνίδης Σωκρ. γ 

Σονλης·Χρ. 

Σούρλάς Κίμων 

Σόφιανόπονλλος Λέων. 

Σοφιανόπουλλος Περικλ. 

Σοφιανός Άριστόδ. γ 

Σοφτάς Κύριλλος 

Σπνριδάκις Γ. 

Σπνρόπονλλος Ν. 

Σταθόπονλλος I. 

Σταθοπονλλου 3 Ελενθ. 

Σταιιατελλάτον ’ Αν. 

Σταματιάδον ΕΙρ. 

Σταματόπουλλος Κ. 

Σταμούλη Π" ’Αναστάσιος 

Σταύρον Θρ. 

Στελλάκις *Ελενθ. 

Στεφανίδης Β. 

Στεφανόπονλλος Δ. Τ 

Στεφανόπονλλος I. 

Στεφάνου Ενγ. 

Στεφάνου Χαρίλ. 

Στήδενς ’Αλφρ. γ 

Στρατηγός Άναστ. 

Στράτης Ενάγγ. γ 

Στρίγγος Γ. 

Στνλιανόπονλλο; Γ. 

Σνκοντρής I. 

Σνρμόπουλλος Σόλ. 

Σφήνας Θεόκλ. 

Σχοινάς Γ. 

Σχορτσανίτης ’Αριστ, 

Σωτηριάδης Σωτήρ. 

Σωτηρίου Γ. 

Σωφρονόπονλλος Γ. 

Ταρσονλη ’Αθήνα. 

Τεγοπούλλον ’Αλεξ. 

Τζόνης Ν. 

Τζελέπης Παν. 

Τζωρτζάκη Φωτ. 

Τιπάλδος Γ. Ε. γ 

Τιπάλδος Μπαοιάς Άθ. 

Τορναρίτης I. 

Τητγγη ΑΙβχάηάβτ 

Τραυλός I. 

Τραγίλης Στέφ. 

Τρεμπελάς Παν. 

Τριαντάκις Σεραφ. 

Τρικόγλον I. 

Τρικούπης Σπ. 

Τρονλλινός "Εμμ. 

Τρυπάνη Μ. 

Τρυπάνης Γ. 

Τσακίρης Άλ.φρ. 

Τσακμάκις "Αλκ. ή 

Τσαλίκης Κ. 

Τσαμαδον Χρηστΐνα 

Τσαντίλης Περικλ. 

Τσάτσος Θεμ. 

Τσάτσος I. 

Τσιπούρας Δημ. 

Τσοκόπουλλος Αίμίλ. 

Τσοκόπονλλος Β. 

ΤσοκόπουλΛος Γ. ή" 

Τσοκοπούλλου Φ· 

Τσοποτός Δ. 

Τσοποτός Κ. 

Τωμαδάκις Ν. 

Ύπερίδης Γ, 
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Φάδης Β. Χαριτάκις Γεώρ. 

Φαρακλός Γερ. Χαρίτος Γ. 

Φαρακονκης Ν. Χαριτωνίδης Χαρίτων 
Φαρλέκας Εμμ. Χαρχαλάκις Μνρ. 

Φιριτιπίδης Ν. Χατζηδημητριού Πολνδ. 

Φλαμπονριάρη Μ. Χατζήμιγάλη Άγγ. 

Φονρίκης Π. Χατζήμιγάλης Γ. 

Φραγκίδης ’Αλέξ. Χατζημιχάλης Πλάτ. 

Φωκάς Άλ. Χατζή μιγάλης Χριστ. 

Φωκάς Όδυσ. Χατζητιάνος Πάνος 

Φωτιάδης 'Αλέξ, Χατζής Άντ. 

Φωτιάδης Ενάγγ. Χατζόπονλλος Γ. 

Φωτιάδης Κώστας Χιωτέλλης Π. 

Φωτιάδης Περ. Χλωρός I. 

Φω τόπονλλος Ντϊνος Χονδαδερδόγλονς- Θεόδοτος Σοφ. 

Χρηστάκις 'Αγαθ. 

Χαϊδόπονλλως Χριστόφ. Χωρέμη Άλεξ. 

Χαρδαδέλα Μίνα Χωρέμης Κ 

κέδυΜέ ου υοεέμε 

8ορΙΐΓοηίθ3 ΕυεέΓαέίαάέε, εί-άβναηΐ ηιέίτοροΐίίε άΰ Ι,εοηίοροΙίε. Αηάτέ 
Πηβηηβ οη Ι’ανβιίβΙβ ρρ. 3 25. 

Οτάοε η άεδ τεοΐιετοΐιεδ αδδίάυεδ άαηδ Ιεδ ίΰβΐΐοίΐιεςυεδ ίαηΐ άε 
ΙΈυτορε ςυε άε 1’Οπεηί Ι’α. 3. τέυδδί 3. άεοουνπτ ίουίεδ Ιεδ ρτοάυοίίοιίδ 
άε οε £ταηά ροέίε εοοίέδΐαδίΐ^υε, ς^ιι’οη ηε οοηηα,ΐδδαΐί ^δςρι’ αυ]ουτ- 

ά’Ιιυί ςυε άε ηοπι. II άέίετηιΐηε 1ε ίειηρδ ου Π ίίοτίδδαΐί, άοηηε Ια Ηδίε 
(Ιε 505 οευντεδ, εί ηουδ 1ε ρτέδεηίε οοιηιηε 1ε οοηιροδίίευτ άυ Ττίό- 

άίοη,εη οοΠαβοταίίοη ανεο Είίεηηε 1ε δαΙΛαϊίε ανεο ηυί ϋ νεουί τείίτε 
άαηδ Ια Εαυτέ άε δ1 δαββα. Οη αρρτεηά αίηδί ρουτ Ια ρτειηϊέτε £οΪ5 

ςυε Ια οοηιροδίίΐοη άυ Ττίόάίοη εδί άύ η εε5 άευχ ροείεδ αξάοδαββίίεδ, 

οοηιρίείε εηευίϊε ρατ Ιεδ άευχ ίτέτεδ δίουάΐίεδ, Τΐιεοάοτε εί |θδερ1ι. 

Μβιηβ αηίβητ. Α ηηβΙΙβ έροηηβ ΐίοτκεαίί Σφιηέοη Ιβ ΜέζαρΗταεΙε ? 

ρρ. 26-38. 

Ε’α. δε βαδαηί δυτ 1ε ίειηοί§;πα§·0 ά’υη Οοάε άε Ρατίδ α άε]α ιηοη- 

ίτε (Ερέίίτίδ ί. VIII ρ. 47) εμιε δγηιεοη νεουί αυ ΧΙβ δίεοΐε. Αυ]ουτ- 

ά’ΐιυί, εη ρηβΐΐαηί 17 Ιείίτεδ ΐηέάίίεδ άυ Μείαρίιταδίε οορίέεδ άαηε υη 
Οοάε άε Ια Οταηάε Εαυτέ, ίΐ εδί α ηιετηε άε ρτεοΐδετ Γεροηυε άε δοη 
αοίίνίίε, οατ Ιεδ ένεηεηιεηίδ Ιιΐδίοπηυεδ, αυχηυείδ εεε Ιείίτεδ δε τέ£ετεηί 
οοηιτηε Ιευτδ είαηί οοηίειπροταίηδ, οηί ευ Ιίευ αυ XI6 δίέοΐε. 

Β. Ξέβρ/ιαηίάέε. νβήίξε άεε αηεΐεηηεε α°αρε$ άαηε Ι’ΕχΙίεε οτίΐιο- 
άοχε ρρ. 39-42. 

Οη επδεί^-ηε άαηδ ΙΊιΐδίοϊτε εοοίέδΐαδίί^υε οοιηηιε υη Ιαΐί ίηεοη- 

ίεδίαΒΙε φΐε Ιεδ αηοίεηηεδ α^αρεδ άεδ εΐιτέίίεηδ άΐδρατυτεηί ίτέδ νίίε. 

Οτάίηαΐτεηιεηί οη ρΐαεε Ιευτ άίδραπίΐοη αυ V δ. Ρουτίαηΐ Ι’α. άειηοηίτε 
φΐε ηοη δευίειηεηί εΐΐεδ οοηίΐηυέτεηί ·εη εηίΐετ ^δςυ’αυ ηιοίηδ α Ια 
£ίη άυ VII6 δ., ιηαΐδ ηυ’υη νεδίί§;ε εδδεπίίεΐ δ’εη εοπεετνε εηεοτε άαηδ 
Γ«ατίοο1αδίε» ου εετετηοηίε ρεηάαηί ΙαςυεΙΙε οη τοηνρί 1ε ραίη βεηΐί. 

Ωέιη. Ουΐη/3. ΟμβΙςηβε ςηεείίοηε εητ ΙΈείο°'ΐιβ άβε Ιεαητΐβηε ρρ. 43 54. 

Ε’α. ίαίί ί^υείςυεδ οβδετναίΐοηδ δυτ Πιϊδίοΐτε εχίετηε άε ΡΕο1ο§;υε 
εί ρτοροδε ά’αΙ)θτά ηυεί^υεδ οοττεοίίοηδ αυ ίεχΐε; ΐΐ τενί εηίεηδυΐίε δυτ 



556 Κ,έδϋΐηέ άυ νοίαπιε. 

Ια ςαεδίίοη άε Γαηηέε άε δα ρΓθΐηα1§;αίίοπ εί ίΐ αηαίγδε 1ε εΐι. II. 9 ςαί 

α έίέ ιηαΐ εοηιρπδ ^δςα’α ρτέδεηί. II ίίηίί ραΓ ςαείςαεδ εοΓΓεείίοηδ 

ααχ εοιηηιεηίαίΓεδ άε άίνετδ εΐιαρΐίτεδ άε 1Έε1ο§-αε. Α Ια ρ. 52 1. 14 

ϊΐ ίααί εοπϊ^εΓ: προστατευομένη, αα Ιίεα άε: προστατευομένων. 

Ο. Ογονουηιοί/ς. Ραηέ^γτΐφιεε ίηέάϋε άεε ίτοίε Ηΐέταγμιεε ρρ. 55- 71. 

Ε’α. εοηϊίηααηί Ια ρηΒΗεαίίοη άεδ ραηέ§-γπςαεδ ϊηέάίίδ άεδ ίτοίδ 
ΗίθΓ&ιτριεδ (εί. «ΡΗατε εεείέδίαδίίςαε» ΑΙεχαηάπε, ί. XXXI (1932) 

ρ. 77) άοηηε ιοί, ά’αρτέδ Ιεδ Οοάεδ άε Ραπδ 817 ( ί. 1341* - 1462 ) εί 
1214 { ί. I2 ■ 1 Ρ’ ) εεΐαί άε Μαίΐιίεα Οαηιαποίε εί ρτοανε ςα’ίΐ α έίέ 
ρΓοηοπεέ α Οοηδίαηίΐηορίε εηίτε Ιεδ αηηέεδ 1439 εί 1448. 

Ο. Οο/ία. Βίάέτο&αείτο ρρ. 72 82. 

Ε’α. εοηιρίέΐε ΐεί Γΐχΐδίοΐτε άα £θΓί ηιονεηά§εαχ άε δίάέΓοΙταδίτο 

έΐενέ δαε 1ε ηιοηί ΟΕία εί δατ Ια Εοηίϊέτε άεδ άαείιέδ άε Νοανεαα 

Ραίταδ εί ά’ΑίΙιεηεδ; Π εχροδε Ιεδ εααδεδ άε δα ραίδδαηεε εί άε δα 

άέεαάεπεε; ραίδ, ίΓαΐίαπί άε δοπ εηιρίαεεηιεηί εχαεί, ίΐ τέ£αΐε Ιεδ ορί- 

ηϊοπδ άεδ ααίεατδ ςαί 1’οπί ρτέεέάέ εί Γεεοηηαίί, εοπιηιε εη Ιαίδαηί 

ρατίΐε, Ιεδ πιίηεδ άα εαδίεΐ ιηονεηάξεαχ άε Οοανεΐοη, ρΓέδ άε Ια §·ατε 

ά’Αδδόροδ, Ιέ οιι έίαίί δίίαέε άαηδ ΙΆηίΐςυϊίέ Ια νίΐΐε άε ΤΓαεΙιΐδ. 

ΜαηόΙΐε £Ηάγβ$. Ρε ιηοί άτιε άεε ίεχίεε οπίοιε ρρ. 83 94. 

Κέίαίαηί Γορίηΐοη άε ίειι δί. ΧαηίΗοαάίάέδ δαΓ 1ε δεηδ εί 1’έίγ- 

ηιο1ο§;ίε άε εε ηιοί, Γα. δοαίΐεηί ςαε εε ίεπηε η’εδί ςα’ηηε δίηιρίε 

αΐΐοεαίίοη άε Ιαηπίίαπίέ εί άοίί είτε 1ε νοεαϊίΐ άτυχε άε 1’αά]εείί£ άτυ¬ 

χος; ίΐ εχρίίςαε εηεοτε εοηιηιεηί 1ε ηιοί α ρτίδ ρΗόηέίίςαεπιεηί Ια 

ίοπηε άτιε εί εδί άενεηα απ ηιοί ίηναπαάΐε. 

ΡΗέάοη €ουοουίέε Οΐηετε, εοηρετε εί Ιαημιείε άεε Βγζαηίΐηε ρρ. 97 160. 

Ε’α. δε βδδαηί δατ 1 εδ Γεηδεί§ηεπιεηΙδ ίοατηίδ ραΓ Ιεδ ααίεατδ 

άγζαπίϊηδ εί Ιεδ άοεαιηεηίδ, αίΐΐΐδαηί Ιεδ ίιηα^εδ ςαε ρτέδεηίεηί Ιεδ 
ιηαηπδοπίδ εηίαιηίπέδ οα Ιεδ ρείηίατεδ ηιαΓαΙεδ, δε ταρροτίαηί εη£ίη ά 

Ια νίε ηέο§τεεςαε, ίταΐίε άεδ ςαεδίίοηδ δαίναηίεδ: ΟοηίΒίεη άε ίοίδ ραΓ 

]οητ ηχαηο-εαΐεηί Ιεδ Βγζαηίΐιΐδ; ςαεί έίαίί 1ε ηοιη, Ια £οπηε, Ια ιηαίΐέΓε 

εί Γαδα^ε άεδ άΐίίεΓβηίδ ο^είδ άε δετνίεε άε ίαάΐε, δί Ιεδ Βγζαηίίηδ 

ηιαη§·εαίεηί αδδίδ οα εοαείιέδ, δί Ιεδ ίειηηιεδ ηιαπ§·εαίεηί ανεε Ιεδ 

Ιιοιιαηεδ. δί εί ςααηά Ιεδ εοηνίνεδ ίαίδαίεηί Ιεατ ρπέτε, εοπιηιεηί δε 

Ιαναίεηί-ίΐδ Ιεδ Γηαίηδ, εοπιηιεηί ηιαη^εαΐεηί-ίΐδ εί εοηιιηεηί δε εοιη- 

ροΓΐαίεηί-Πδ εηίτε εαχ.εί εηίίη ραΓ <^αί έίαΐεπί-ίΐδ δεΓνί^. Ροαί εοιηρίέ- 
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ίετ δοη δα]εί, ίΐ ρατίε εηεοτε άε Ια ίαΜε άεδ εέποΡΐίεδ εί άεδ άαη^αείδ 
οίίίείεΐδ άοηηέδ αα ραΐαίδ. Ροατ εεδ άετηίεΓδ ίΐ ραϊδε δεδ τεηδεί§;ηε- 

ηιεηίδ άαηδ Γοαντα^ε «ϋε Οεππιοηίίδ» άε Οοπδίαηίΐπ ΡθΓρ1ιγΓθ§·εη- 

ηέίε αίηδί ςαε άαηδ 1ε «01έίθΓθ1ο§ήοη» άε Ρΐιίΐοίΐιεοδ. 

Ραραάοροαίοε. Ρε ιηαηηεεΗί Ν° 3 άτι ΟοΊΐνεηί ά’ ΟΙγηιρΐοΗεεα 
ρρ. 95-96. 

Οε εοανεηί ρτέδ ά’Εΐαδδοη ροδδέάε άαηδ δα Βίάΐίοίΐιέ^αε, εηίτε 
ααίτεδ αη Οοάε ηαί η’εδί ηα’αηε εΐιτοηο^ταρίπε ροραΐαίτε άε ΡΙιίδίοίΓε 
άε Κοιηε, άε Βγζαηεε εί άεδ πιοηαΓ^αεδ Οδΐηαηίάεδ ]αδς[α,ά 1571. II εδί 
άα ηιέιηε ίγρε (^αε εεΐαί άε Ρατίδ (Ογ. δαρρί. 467) έίαάίέραΓ Κταιη^αεΙιεΓ. 

Μαίδ ίαηάίδςα’ίΐ δ’αΓτέίε α Ια εαπιρα§:πε άε Βείίτη εοηίτε 01ΐ)φΓε, 1ε 
Οοάε ραπδίεη ςαί εη εδί ρτεδ^α’αηε εορίε, αναηεε ]αδς;α,ά 1640. 

Εναη^βίοε Βαύεαιηΐ. ρτβνιΐετ άβίτοηειηβηΐ άη ραίτίατεΙιε εεεηνιέ- 

ηίςηε ΟγΗΙΙε V εηγηοιηνιέ ΟαταεαΙοε ρρ. 161-186. 

Αρτέδ αη εχροδέ είΓεοιΐδίαηείέ άε Ια νίε εί άε 1’αεΐίνίίέ άεΟνήΙΙε V 

εί αη εοαρ ά’οείΐ δατ ΓΙιεΓέδίε άε ΓΑηαΡαρίίδπιε αρραταε εη 1751 εί 
εηδεί§·ηέ ρατ Ααχεπίίοδ, αρραγέ δοαδ-ηιαίη ρατ Ογπΐΐε, Γα. ραιΊε άεδ 
ένέηειηεηίδ άε Οοπδίαηίίηορίε άοπί Ογπΐΐε ίαί Ρίηδίπ£αίεαι·, εί α Ια 
δαίίε άεδ^αείδ Οαΐΐίηίεοδ IV εχ-πιέίΓοροΙίίε άε Ρτοϊΐανε 1ε άέίΓδηα. 

Εηίίη ίΐ Γερτοάαίϊ 1ε ίεχίε άε εείίε άε§ταάαίίοη επιρταπίε αα Οοάε 
Ν° 22 άε Ια Βίάΐίοίΐιέ^αε άε Ια ΟΙιαηιΙπε (ρ. 177-186). 

Ν. Υαηηοροα/οε. (ίοηΙτίύηΗοη α ΙΊύείοίτε άεε εοΐοηίεε μάνεε άαηε 
Ια Οτβεβ εοηϋηεηίαΐβ άε ΙΈεί ρρ. 187-191. 

Ο’εδί Ια δαίίε άε ΓΕίαάε ίπδετέε άαηδ 1ε ί. VII άε ΓΕρέίίπδ. II 

η’εδί ίεί ηαεδίίοη <^αε άε Γΐιίδίοίτε άε ΟΗαΙΗδ εί άε 4 ίηδεπρίίοηδ 
]αίνεδ άε εείίε νίΐΐε. 

Ν. ΤοιπαάΆίεΐε. Ρεηεεί^ηεηιεηίε εί άοειιηιεηίε άε ί’Ά^ίίεε άε Οτείε 
ρεηάαηί Ια άοηηηαϋοη ίητςηε ρρ. 192-235. 

Ε’α., ηαί εδί άίτεείεαΓ άεδ Ατεΐιίνεδ Ηίδίοητμιεδ άε Οτέίε, άοηηε 

ίεί άεδ ηοίεδ ^ίο^ΓαρΙιίςαεδ δαί' Ιεδ ιηέίΓοροΙΐίεδ άε Οτέίε άεραίδ Ια ίίη 

άα ΧνΐΕ δ. ΐαδςα’ααϊοαΓά’Ιιαί, ανεε αηε αηηοίαίϊοη αάοηάαηΐε εί αη 

εχαηιεη εΓΪίΐςαε άεδ άοεαπιεηίδ. Ρΐαδίεατδ άε εεδ ρτέΐαίδ οηί έίέ 

ηιαδδαετέδ ρεηάαηί Ιεδ δοαίένεπιεηίδ άε Ια Ναίίοη. δαίνεηί Ιεδ 5ίο§τα- 

ρΐιίεδ άεδ ένέςαεδ δα£ίταο;αηίδ άε Οτέίε, αίηδί ςαε είης άοεαιηεηίδ τέΐα- 

ίίίδ α ΓΙιίδίοίΓε εεείέδΐαδίΐςαε άε. Γίΐε άαταηί Ια άοηχίηαΐίοη ίατςαε. 
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ΑίΗέηΆ£θΓ&$. ΜέίτοροΙϋε άε ΡαταιηβΜβ. Οαίαίοξτιε άεεετίρίι/άεε τηαηη- 

εεΗίε άτι Οοιινβηί άε Ραηα^Ηία άβ Ι’ΐΙε άε ΟίιαΙΗ (Οοηδΐηηίίηορίε) 

ρρ. 236 292. 

Οεδεπρΐίοη άε 50 ηιηηυδεπίδ άε εε εουνεηί;. (Εη δυίίε ηυ ρΓο- 

εΗηίη νοίυιηε άε ΡΕρεΐίτίδ). 

€οη&ί ΟοηΒίαηίορουΙοε. Ρε ρτοεβε άτι Ρεεηζίτινι ρρ. 293-303. 

Ε’η. άέεπί: υη δεεηυ άε ρΙοιηΠ δυΓ Ιεςυεί £ϊ§-υΓε Μΐοΐιεί Ρηΐέοΐο^υε» 

ηρρείέ ρηΓ Ι’ίιΐδοπρίΰοη ςυί ΡεηΐουΓε «ηουνεηυ Οοηδΐηηΐίη», ένΐάε- 

ηιεηί ροχιΐ' ηνοίι* Γεεοηςυίδ Βνζηηεε ηυχ Εηίίπδ. 5ιιγ 1ε ΓενεΓδ υηε 

ίηδεπρίάοη εη νεΓδ Ρηρρείΐε «1ε ηιΪΓηεΙε άε* Γοίδ» ς[ΐιΐ γ εδί ρπέ άε 

δοιιίεηΐΓ 1ε 3υ§·εηιεηί: άη δεεΓείυιη, ε’εδί-η-άίΓε άυ Οοηδείΐ ου Τπ- 

Ηυπηΐ δυρΓειτιε δίε§;εηη1: ηυ Ρηΐηίδ. Ε’η. ρεηδε ςυ’Π δ’α^ϊί άεδ ε££θΓί:δ άε 

οε Οοηδειΐ, φΐί δουδ Γίηδίί^αΐάοη άε Μίεΐιεί, ίχηνηίΐΐηίί: εη ίανευΓ άε 

Ρϋηΐοη άεδ Ε°1ίδεδ, είίοΠ; ςυί ίχουνηίί: υηε ορροδίίάοη νί§;ουΓευδε 

άε 1η ρηΓί άυ εΙεΓ^ε εί άε ηοιηΗΓευχ ηοίηΗΙεδ. ΡουΓ δουΙεηΕ δη ίάιέδε, 

Ρη. εχροδε Ιεδ Γηίδοηδ άε εείάε ροΐΐίκριε άε ΡεηιρεΓευχ 

Οόηι. ΡαεοαΠε. ΟαΙήεΙΙε III ραίήατεΐιε άβ ΟοηεΙαηΗηορίε ρρ. 304-320. 

Βίο§τηρΗίε άε εεί: εχεείΐεηί: ρΓέΙαί; η Ιηςυείΐε Ρη. η]ου£ε 1η Ιείίχε 

δγηοάηΐε άε δοη έΐεείίοη, ςυείςυεδ Ιεΐίχεδ ρηδΐοπάεδ άε Ιυί, ηίηδί ςυε 

1η Ιίδΐε άε δεδ άίδροδίΐίοιίδ οηηοηί^υεδ. 

Α. Χγη£οροα/θ8. Τίιέοίοεοε, ίε βαηύεαη <]ΐιί εοης,ιιΐ ία Ρηηιί'ετε (Φοηο- 

δόχος λαμπάς) ρρ. 321-339. 

ΑρΓέδ υπε εουΓίε ίηΐχοάυείάοη δυΓ 1η ιπηηίεΓε άοηΐ οη Γεηάΐΐ ρηΓ 

* Ρίηιη^ε 1ε ίηηιευχ Ηνηιηε Αεηίάιίδΐε, Ρη. εχηηιίηε εη άέίηϋ Ρίεοηοοχη- 

ρΐιίε άυ 211110 εεεοδ (οίκος) άε εε«ε ροέδίε. Εεδ ρεϊηίχεδ Γεηάηίεηί ρουΓ 

1η ρΙυρηιΊ: ρηΓ άεδ πηυ§εδ 1η Ιεΐίχε εί ηοη ρηδ 1ε δεηδ άυ ίεχϊε. ϋε 1η 

εοπιρηι-ηΐδοη άυ ίεχΐε άε εεί εεεοδ ηνεε υη ρείύί: ορυδευίε άε Νίεέ£θΓε 

ΟηΙΗδϋοδ ΧηηίΗορουΙοδ «ϋεδ εηηίύςυεδ» ίΐ τέδυΐίε φΐε δη εοιηροδίίιοη 

δ’εδί; Ηηδέε ά’υηε ρηΓί δυΓ 1η ίτηάίΐάοη άε 1η άέοουνειΐε ηιΐΓηουΙευδε 

άε Ρίεδηε άε ΤΗέοίοεοδ Κγηόβδδη εί: ά’ηυίχε ραιά δυΓ 1ε ιηίΓηεΙε ορεΓε 

ρηΓ εείάε ίοόηε εη ίηνευτ άε Κοιηηηοδ Μεΐόάοδ Ε’ίη£1υεηεε άε οεδ 

ίΓηάϊβοηδ δΐΐΓ Ρίεοπο§τηρ1ιϊε άυ 21™ εεοοδ άε ΡΑεηΛΐδίιε ηρρηΓηίΐ; η 

υη ρείίΐ: ηοιηί)Γε δευίειτιεπί ά’ίηιη^εδ, ηυί ρΓοΒηΒΙειηεηΙ; δε Γηίίηοΐιεηί: 

η 1η ϊΓηάίΐίοη ηηίδίϊςυε άε Οοηδίηηβηορίε, ϊηηάίδ^υε 1η ρΐυρηη άεδ 

ιιηη^εδ οοηηυεδ δοηΐ έΐΓηη^εΓεδ η οείίε ίΓηάΐίΐοη εί οΓεέεδ ρΓθ5ηΒ1ε- 

ηιεηΐ; Ιοΐη άε 1η εηρίίηίε. 
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Μέιηε αιιίβιιτ. Ρεε ίηεετίρϋοιιε άε VΡβίτεε άεε Ραιιιίε Τίιέοάοτεε 

ά Αί/ιβηεε ρρ. 450-453. 

Ε’η. τέίυίε Ρορίηίοπ άυ Ρ. ΕηυΓεηί 0[υΐ η δουΐεηυ ε[υε Ιεδ άευχ 

ίηδεΓΪρίίοπδ ςυ’οη Ηΐ δυτ 1η £ηςηάε άε Ρέ^ΐΐδε άεδ δ15 ΤΙιέοάοΓΘδ η 

Αΐΐιεηεδ δοηί οοηίειηροΓηΐηεδ, ά’οίι ίΐ η εοπείυ ηυε Ρέ§Ίϊδε τεηιοηίε 

η Ρ XI δ. ΙΡη. εΓοΐί; ηυε δευίε 1η §τηηάε ίηδεΓίρΗοη ιηέίπςυε ηρρηιΊιίεηΙ; 

η εείίε έ^ΐϊδε, ηυί η άυ είχε εΐενέε ηυ XII δ. ίηπάΐδ^υε 1η ρείίίιε, ^υί 

ροΓίε 1η άηίιε 1065 ρ. ]. ΟΗ. (εΐ ηοη ρηδ 1049 οοππηε οη 1ε οΓοίί; οοιη- 

ηιυηειηεηΐ) εδ£ έίΓηη^έΓε η Ρέ»Πδε εΐ εοηδίΐίυε ρΓοΗηΗΙεηιεη 1ε εοιη- 

ιηεηοεηιεηί; ά’υη έρΐίηρΗε. 

Ν. Αηάη'οίϊε Όε Ι’οτίξίηε άεε ΐάΐοιηεε εε.ρίεηΐτίοηα.ηχ άβ Ια ίαη^ηε 

ηέθ£Υ6ε(}ΐιβ ρρ. 340-352. 

Ε’η. Ηηδέ δυΓ άεδ ΐεχίεδ ηιογεηη§;ευχ, εχηηιίηε Ρέροςυε η Ιηηυείΐε 

δε ΙοπηεΓεηί: Ιεδ οηΓηοίέπδίίςιυεδ ίοηάηιηεηίηυχ άεδ ίάίοηιεδ δερίεη- 

ίΓίοηηυχ άυ ηέοοχβο, ο’εδΐ: η άΪΓε 1ε εΗηη§εηιεηί; άεδ β, ο, ηοη ηεεεη- 

ΐυέδ εη 4 α εΐ 1ε τε]εί: άεδ / εί: υ ηοη ηοεεηΐυεδ, ηυάΐ £ηίί τεπιοηίεΓ 1ε 

ρΓεηιίεΓ ηυ ΧΙβ εί 1ε δεεοηά ηυ XIII* δίέείε ρ. ΟΗ. 

νατηνουάα/ί/ε Ετητη. Ρεε «Κταίίηιαία» άαηε Ια ιηηείήηε Β)<ζαηΙί?ιε 

ρρ. 353-361. 

Ε’η. ρηΓίε άεδ ιηοΐδ ου δγΙΙηΗεδ, δηηδ ηυουη δεηδ εη εΐΐεδ ηιεηιεδ, 

εηιρίογέεδ ροιίΓ ρΓθ1οη§·εΓ ου οπιεΓ υηε ηιέΐοάίε. Εη νοίχ Ηυηιηίηε 

ηγηηί; ρευ η ρευ δυρρίηηϋέ 1’θΓ^υε εη υδη§ε ηυ ΟΓηηά Ρηΐηίδ, οη η 

οΗεπ:Ηέ, ρηΓ Ρηά]οηεί;ίοη άε εοηδοηηεδ Ιεδ ρΐυδ ηρ£εδ, ρηΓίοίδ ΓεηίοΓ- 

εέεδ ου άουΗΙεδ η ίηιίίεΓ 1ε δοη άε ΡθΓ§υε, ςυΐ η άενηηί οοηιρίέίηίί; 

Ιεδ εΐιηηΐδ. Εί: 1ε εέΙεΗΓε εΗηηΙχε άη Ρηΐηίδ, ^εηη ΚουΕουζεΙίδ 

(XIΙβ δ.), άενεηυε ηιοίηε ηυ Μοηί-Αίΐιοδ, γ η ίηίΓοάυχί εεί:ί:ε ίηηονη- 

Ιϊοη άηηδ ΡηΓί: άε εΗηηίεΓ Ιεδ «ΚΓηΐίπιηΙη», ηυί, άυ ίηίί: ο[υ’ί1δ ρΓονε- 

ηηίεηΐ: άυ Ρηΐηίδ «δηοΓέ», ίυΓεηί: ρΓορη§;έδ εί: εοηδεΓνέδ ^υδ(1υ’η 

ηοδ ]ουΓδ. 

Αη'είόίβ €ουζ/. Ρ ’οιιντα^ε άβ Ρβαη, ένέςηε άε ΡΗζτβη «εητ Ιεε οηττηβε» 

ρρ. 362-382. 

Ε’η. (ριί η εχηηιίηέ Ιεδ ηιηηυδΟΓίΐδ άε εεί: ουνΓη§·ε άεροδάδ άηηδ Ιεδ 

ΗίΗΙίοίΗέφίεδ άε ΡΕυίΌρε εί άε 1’Οπβηί εοηεΐυΐ (^υε ^εηη Ρένει^υε άε 

ΡΓίζΓεη η’εη εδ£ ρηδ ΡηυΐευΓ ηιηίδ 1ε ρΓορΓίέίηΐΓε ά’υη άε εεδ ηιηηυ- 

δεπίδ, 1’ηγηηί: ρευϊ έίΓε εορίέ εί: η]ουί:έ (^εΐ^1165 ρηδδη^εδ. 



560 ίΐέδυπιέ (Ια νοίκηΐβ. β,έδαπιέ άπ νοϊυιηβ. 561 

Μ&ηοϊ ΑΟιαπαββ- Ογιι εοηί Ιεε Οα^αου-ζεε ? ρρ. 383 400. 

Βε 1οη§· άεδ οδ1:65 άε Ια Βυίξαπε ά’α^ουΓά’Ιιυΐ εί άε Ια Βεδδα- 

Γαβΐε ΓιαΒΐίε οε ρευρίε ουπευχ, οΙίΓείΐεη άυ πΙε §τεο οηΐιοάοχε οπεη- 

ίαΐ, ιτιαΐδ ραάαηί 1ε ϊιιγο εί Γέοπναηί βη οαιαοίεΓεδ §τεοδ. ϋΐνεΓδεδ 

οοη]εοίυΓ65 ίυΓεηί ρΓοροδέεδ ςριαηί α ΙειίΓ ηοηι. Β’α. αρΓΟδ ανοΐΓ 

άέ£ίηΐ ςυ’ΐΐδ δοηί άε Γαοε ίυΓςυε οάπδίϊαηίδέε, ίαηάΐδ <μιε ΙευΓδ 

ρΓοεΙιεδ ραΓεπίδ, Ιεδ Οαάζαΐδ ου ΤδΐίαΒδ, άενΐηΓεηί ηιαίιοηιείαιΐδ, ίουδ 

1θδ άευχ άεδοεηάαηίδ άεδ Οξάιουζ, ρΓοανε <ριε Γαάρηοίΐοη άυ ρΓε- 

£ΐχε «Οα§α» (Οα^α-ουζ) α δεΓνΐ α άέδί^ηεΓ Ιεδ οΙίΓείΐεηδ οΓίΙιοάοχεδ 

άε ταοε Ουζε ου 0°άιουζε. 

Ο. Α. Ζ&ΕγίΗέηοε. Ε’ατεΗενε<γηε ΑηίεΙνιε εί Ιεε ρτενηετεε αηηέεε άε 

Γ Εξίίεε Ιαίΐηε άε Ραίταε ρρ. 401-417. 

Β’α. άοηηε άεδ Γεηδεΐ§;ηεηιεηί5 άέίαΐΐΐέδ δυΓ Ια νΐε εί Γαοίΐνΐίέ άε 

άε οε ρΓεΙαί ίυΓΒυΙεηί ςυΐ £υί δαοΐ'έ ο1ιε£ άε ΓΕ^Ιίδε Ιαίΐηε άε ΡαίΓαα 

άέδ Γοοουραίΐοη άε Βγζαηοε ραΓ Ιεδ Βαίΐηδ; ίΐ ευ! α ΙυίίεΓ οοηίΓε Ιεδ 

ρπηοεδ ΡΓ3Π05 άε ΓΑοΙιαϊε εί ιηουπιί ά’αρΓΟδ Γα. εηίΓε Ιεδ αηηέεδ 

1238 εί 1243. 

Ο. Ξοϋη'οα. Ε’Αηώοη άε ΕαΙοηίςηε ρρ. 418-424. 

ϋαηδ οείίε είυάε Γα. Γεοοηδίΐίυε 1ε ίαηιευχ ΑηιΒοη άε δαίοηΐηυε, 

άοηί άευχ Βαξτηεηίδ δε ίΓουνεηί αυ Μυδέε άε Οοηδίαηίΐηορίε. II 

οοιηρίέίε αΐηδΐ Ια Γεοοηδίΐίυίΐοη εδδαγεε ραΓ 1ε γ. ρ. Ουΐΐ. άε ^Γρίια- 

ηίοη, ςυΐ δ’εδί Βαδέε δυτ ΓΑηιΒοη άε ΊΊιεβεδ εη Τΐιεδδαΐΐε. Ό’αρΓέδ 

Γα. Ια ραΓίΐε δυρέπευΓΟ άε οεί ΑπιΒοη ρευί δε ΓεοοηδίΐίυεΓ ηοη ραδ 

ραΓ υηε οοπιΐοΐιε, ηιαΐδ ραΓ άεδ ραΓαρείδ ηυΐ δεΓαΐεηί δουΐρίέδ άαηδ 

1ε πιεηιε ιηαΓΒΐ'ε αυχ οόίέδ ΙαίεΓαΙεδ, εί Ιίίηεδ άαηδ Ια ίας^αάε, υηίδ 

εηίΓε ευχ ραΓ άεδ οοΐοηηείίεδ. Βεδ ίΓα^ηιεηΐδ άε Οοηδίαηίΐηορίε ρΓέ- 

δεηίεηί άεδ ΐπάιοεδ, εη ίανειίΓ άε οείίε άΐδροδΐίΐοπ. Βε ΟΐΒοπυιη δε 

ίοηηε Γε^υΙΐεΓεηιεηί ραΓ ςυαίΓε οοΐοηηεδ, εί ηοη ραΓ ίΓοΐδ, οοπιχηε 

οεΐυΐ άε ΓΑιηΒοη άεδ ΤΙιέΒεδ, οαΓ Ιεδ άΐηιεηδΐοηδ ρΐυδ £Γαηάεδ άε 

ΓΑπιϊιοη άε Οοηδίαηίΐηορίε Ιο ρεπηείίεηί. 

ά. Βγοουίείε. Σ,έοη Ιε Οίαοτε: έΐοξε άε ΒαείΙε II ρρ. 425-434. 

Β’α. ρυΐάΐε ρουΓ Ια ρΓειηΐέΓε £οΐδ, ά’αρΓεδ υη οοάε ΒαΓΟΟ. υη έ1ο§;ε 

άε Βαδίΐε II οοπιροδέ ραΓ Γΐιΐδίοπεη οοηηυ Βεοη 1ε ΌΐαοΓε. II α έίε 

οοηιροδέ νεΓδ 980, ρευ αρΓέδ Γείουΐίειηεηΐ: άε Ια τένοΐίε 4ε δοΙεΓΟδ/ 

αΙοΓδ ςυε Βεοη αρραιΊεπαίΐ αυ ο1εΓ§·ε άυ ραΐαΐδ. II οέΙέάΓε δυΓίουί 

Πιυηιαηίΐέ εί Ια §;έηεΓ05Ϊίε άυ ναδΐίευδ, ^ιιί ραΓ οεδ ηιογεηδ οΙιεΓοΙιαΐί 

α σασηεΓ Ια ίανευΓ ρορυΙαίΓε. Αΐηδΐ δοη άΐδοουΓδ οοηδίΐίυε, ά οαυδε άε 
δοη οαΓαοίεΓε ο££ίοίευχ; υη ηιοπυιηεηί ΐπιροτίαηί ρουΓ Ια οοηηαΐδδαηοε 

- άεδ ρΓεηιΐεΓεδ αηηεεδ άυ τε^ηε άε Βααδΐΐε II. 

Μενιε αηέειιν. ΑάάίΗοηε εοηιρίεηιεηΐαϊτεε αη Ιοηιβ ε^ηοάαΐ άε Οετ- 

^ ιηαηυε III ρρ. 434-437. 

II ρΓουνε (^υε Γαοίε άε Γείεοίίοη άυ ηιείΓοροΙΐίε ά’Αάΐ'ΐηορΙε Οογ- 

ηιαηοδ αυ ίΓοπε ραίΓΪαΓοαΙ άε Οοηδίαηίΐηορίε (1265) ρυάΐΐε ραΓ Γα. 

I άαηδ 1ε ί. IX ρ. 178-212 άε ΓΕρείΐΗδ α είε Βα$ε, εη άεΙιοΓδ άεδ δουΓοεδ 
γ ιηεηίΐοηηέεδ, δυΓ υη άοουηιεηΐ δγηοάαΐ άε 1226 τέΐαίΐί αυ άέρίαοεπιεπϊ 

άυ τηείΓοροΙΐίε άε Μεΐίίεηε Μαηυεί, ρυΜΐε ραΓ Α. Ρ. ΚεΓατηευδ (’Λνάλε- 

κτα Ίεροσ. Σταχυολογίης, 4 ρ. 114). δυΓ Ια ίοΐ άε οε άοουηιεηΐ δε ρΓε- 

οΐδε εί δε οοηιρίείε ίουΐ οε ψι\ γ α είε άΐί δυΓ Γειηρίοΐ άεδ εοπίδ 

άε Βαδΐΐε 1ε ΟΓαηά εί άε ΡΒοίΐυδ. 

Ε. Ρβζορου/οε ΒίεεενΙαίίοηε Ιϋίέναϊτεε I Ερί^ανιηιβε ρρ. 438-449. 

Β’α. ιηοηίΓε ρυε Γερΐ^Γαηηηε ρυΒΙΐε ραΓ δ. ΒαιηΒΓΟδ (Ν. Ηεΐΐεηο- 

Γηηέηιοη I. XI) δυ6 Ν° 10, α είε οοηιροδέ ραι· ϊηπίαΐίοη άε οεΐυΐ άε 

δίΓαίοη (Αηίΐι. Ραΐ. XII, 205). δυΓ οεΐυΐ δυΒ Ν° 5 φΐΐ εδί αυδδΐ υηε 

^ ΐηιΐίαίΐοη άε οεΐυί άε ΓΑηίΙι. Ρυΐαί. (IX, 124) ΐΐ £αΐί οΒδεΓνοΓ (^υε Ια 

ναπαίΐοη άε ΓΑηί1ιο1ο§ϊε άε Ρΐαηουάε δε ίΓουνε εοαίεηαεηί οΐιεζ 

Ειΐδίαοΐιε (ρ. 1074, 59); ρυΐδ Π οογπ§;0 Γέρΐ§Γαηπηε πιοςριευΓ άυ Οέο- 

ηιείΓε, ρυΒΙΐε άαηδ 1ε Ν. Ηεΐΐέηοιηπεηιοη (ί. XVI ρ. 47), εί εχρίκριε υη 

αυίΓε άυ ηιέιηε (ρ. 45) ροέίε εί άε ηιέιηε §;6ηΓ6, εη οοηίεΓαηί α υη 

ραδδα§·ε ά’ΑπδίορΙιαηε, α υη ερίοταηυηε άε Ραΐΐαάα, α υη ραδδα^ε 

ά’ΕδοΙινΙε, α υη έρΐ^ταηιιηε άε Ραπηεηίοη, ά’ΕιηΒεάοοΙε ου άε δΐπιο- 

ηίάε εί α ά’αυίΓεδ ραδδα^εδ άε ροείεδ 6γζαηΐΐηδ. II ίΓαΐίε εηοοι-ε άε 

^υχ 6ί}'ηιο1οο;ΐ^υε5 ραΓ αΙΙΐίεΓαίΐοη, εί ραΓ Ηοπιοηγηιΐε, εη οΐίαηί άεδ 

ερΐ^ι-αιηιηεδ άε ΒυοΐΠε, άε ΜαΓο ΑΓ§·εηΐαπυ5, άε Νΐοα^υε, υη αυίΓε 

5γζαηίΐη οΐιεζ ΟΓαηιεΓ, ηυ’ΐΐ οογγϊ^ο, εη α]ουίαηί άεδ ραδδα^εδ άε 

δορίιοοίε, ά’Ευπρΐάε, ά’Εδο1ιγΐ6, ά’Αιηηιΐεη, ά’ΑΓοΙιΐρρε, ά’Αι-ίδίορΗαηε, 

ά’αυίΓεδ οοιηροδΐίευΓδ εί εη£ΐη άΐνεΓδ έρίοταηιιηεδ 6γζαπίΐηδ (Οΐιπδίο- 

ρΙιοΓε άε Μγίΐ1έηε, ΟεοηιείΓε είο.). 

Ευ^βπ ΟαεΕό. Ε’ϊηιροτέαηεε )ιίεΙοη/]ΐιε εί Ιεε ρίπε τεηιατηηαΐύβε ιηοηη- 

τηεηίε άε ΜηεΗΙι ρρ. 454-482. 

ϋ’αρΓΟδ Ιεδ Γεηδεΐ^ηειηεηίδ ΙιΐδίοΓΐ^υεδ ίουπιΐδ ραΓ Ιεδ δουΓοεδ 

έοΓΪίεδ εί τέΐαίΐίδ α Ια £οηάαίΐοη, Γένοΐυίΐοη εί Ια άέοαάεποε άε Ια ίοΓίε- 

Γ6δδε εί άε Ια νΐίΐε Βνζαηίΐηε άε Μυοίιΐΐ, οη νοΐί οΙαΪΓειηεηί, ςυε εεΐίε 



562 Κ.έδΐιηιέ άη νοίιιιηβ. 

νίΐΐε έϋ&ΐί; απε άθ ρΐιΐδ πηροτί^ηίεδ άε Ρείοροππέδε αηχ XIν~Χ\' δίεείεδ 

δοϊί ρατ 5οη εΐεπάαε ίειτίίοπαίε εί 1ε ιιοηι1)Γε άεδ 505 Ι^ΙπΐπηΙε δοίί: ραΓ 

5οη γοΙθ Ιάδίοπ^υε, ςμι’εΐΐε 3 ;οαέ ρεπάαηί: Ιεε ρεπρείίεδ άε οβδ δίεοίεδ. 

Μιιείιϋ έίαΐί; ίοηάέε ρ3Γ Ιεδ Βγζηηΐίπδ 3 1ά ίίπ άε XIII δϊέείε επ νιιε 

άε ρΓοίέοεΓ 165 ηοανεπυχ άοιηαίπεδ άνζαηίίηδ άιι δυά-εδΐ άε Ρείοροη- 

ηέδε οοηίτβ Ιοιίδ Ιεδ επηεηιίδ άυ ποτά εί ηοτά-εδί: εϋ δΐΐΓίοιιϋ ροιίΓ 

δέραΓεΓ Ιεδ Ρταηοδ άε ΙΈδΙ εί άε ΙΌηεδί: άε Ρείοροηέδε, ο’εδΡό-άίτε 

ετηρέεΙιεΓ ΙευΓ απΐοη 3ΐι εοειίΓ άε ΙΆι^άίε. 1/3 τερπδε άε 13 Ρείοροη- 

πέδε ραΓ Ιεδ Βγζαηϊίηδ άέηιοηίτε ςαε Μαείιΐΐ 3ν3ΐί τεπιρίί 33 ηιϊδδίοη 

ΙιϊδΙοπςαε ρπι-ίαίίεηιεηΐ. ϋηε ΐηνεδίία-αΐϊοη άεδ ηιίπεδ πηροτίππίβδ άε 

εείίε νΐΐΐε ρευί έεΙαίι-εΪΓ ιηΐεαχ Ιεδ άαίεδ αεεεζ ΐπεοηιρίέΐιεδ άεδ 

δοηΓεεδ Ιιίδίοπςαεδ εί ο’εδί ροιιπριοί ΓΗΠίειιτ ρυΜίε Ιεδ ράοίο- 

§Τ3ρ1ιίε5 εί; Ιεδ οπχμιίδ, φΐ’ΐΐ 3ν3ΐί £αΐί ρεηάαηί άεαχ νϊδίίεδ ά3Πδ Ιεδ 

ε1ΐ3ΐηρ5 άεδ πιίηεδ, εη Ιεδ 3οεοΐϊΐρ3£η3ηί ά’υηε εουτίε άεδοπρίίοη 

άεδ έ§;1ίδεδ, οίδίεπιεδ, ιηαίδοηδ, ίοητδ, ιτιυΓ3ί11εδ εί άεδ 3ΐιίχεδ Μίί- 

ηιεηΐδ άέ]ό επ πιίηεδ ςηί δε ίτοιινεηί εηίτε Ιεδ ναδίεε ΐΌοΙιεΓδ άπ 
Μαοΐιΐί 3πείεη. 

Οοηιρίεδ τεηάπδ. 483· 
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